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تصدير 

بــــسم اهلل الــــرحــــمن الــــرحــــيم، والــــصالة والســــالم عــــلى أشــــرف 

خلقه محمد وآله الطاهرين.

نشـر هـذا الـبحث عـلى صـفحات مجـلة "رسـالـة الـنجف" الـتي 
تـــرعـــاهـــا جـــامـــعة الـــنجف األشـــرف لـــلعلوم الـــديـــنية فـــي لـــبنان-
حــــاريــــص، وذلــــك فــــي عــــددهــــا املــــزدوج (7-8) والــــصادر فــــي 


شهر شعبان 1427هـ/تشرين األول 2006م.

ولـم يـكن وارًدا فـي الحسـبان حـينها أن يُـصار إلـى نشـر هـذا 
الــــبحث فــــي كــــتاب مســــتقل، غــــير أن تــــلّقي الــــقّراء الــــكرام لــــه 
بــحسن الــقبول، ومــا تــركــه فــي نــفوســهم مــن طــيّب األثــر، وهــو 
مــــــا ملــــــسناه مــــــن خــــــالل جــــــملة مــــــن اتــــــصاالتــــــهم وأحــــــاديــــــثهم 
املـــباشـــرة، أو عـــبر مـــا أتـــحفنا بـــه بـــعض الـــفضالء مـــنهم بـــما 
ســطّروه مــن كــتب قــيمة وكــلمات طــيبة نــعتزّ بــها، ونــقدِّر غــنى 
مــــــضامــــــينها وفــــــوائــــــد مــــــعانــــــيها، األمــــــر الــــــذي حــــــدا بــــــنا إلــــــى 
تـــصديـــر الـــبحث بجـــميل مـــا ســـطّروه. أضـــف إلـــى ذلـــك الـــحثّ 
ا مــنهم عــلى  الــدؤوب مــن قــبل بــعض اإلخــوة األفــاضــل، حــرصًــ


تعميم الفائدة.

كـلّّ ذلـك أوجـد لـدّي الـقناعـة بـرجـحان إعـادة النشـر، مـتجاوزًا 
مـا كـان يـعتريـني مـن تـردد اقـتضاه عـدم الـتمكن مـن مـعالـجة 
بـــعض الـــنقاط املـــهمة الجـــديـــرة بـــاملـــعالـــجة والـــدرس، وذلـــك مـــن 
قـــبيل الـــنقاط الـــتي أوردنـــاهـــا فـــي ذيـــل الـــبحث تـــحت عـــنوان: 
مـالحـظات خـتامـية، مـما أوقـعني فـي حـيرة بـني أن أبـادر إلـى 
نشــــر مــــا ســــمحت بــــإنــــجازه الــــظروف الــــصعبة، أو أن أنــــتظر 
الــــفرصــــة املــــناســــبة إلتــــمام مــــا يــــنبغي إتــــمامــــه !! فــــرأيــــت أن 
احــــتمال انــــجالء تــــلك املــــصاعــــب وحــــلول فــــرصــــة مــــؤاتــــية هــــو 
احـتمال بـعيد فـي املـدى املـنظور، لـذا سـلمت بـاملـيسور مـتعلالً 


باملثل القائل: ما ال يدرك كله، ال يترك كله، أو جّله.   
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ثـــم إنـــني وإن كـــنت قـــد حـــافـــظت أثـــناء اإلعـــداد لهـــذه الـــطبعة 
عــــلى الــــصورة األصــــلية لــــلبحث بــــشكل عــــام، إال أن ذلــــك لــــم 
يــمنع مــن إجــراء بــعض الــتعديــالت وزيــادة بــعض اإلضــافــات 
عت قــــليالً فــــي  مــــما وجــــدتــــه مــــناســــبًا ومــــفيًدا.  فــــكان أن تــــوسّــــ
مــــعالــــجة بــــعض املــــطالــــب، كــــما أنــــني قــــمت بــــإضــــافــــة مــــلحق 
الم الـــتي يـــذكـــر  يـــتضمن نـــص خـــطبة اإلمـــام عـــلي عـــليه السّـــ
فــــيها عــــجيب خــــلقة الــــطاووس، مــــع مــــقدمــــة تحــــليلية للخــــطبة. 
وقـمت أيـًضا بـإعـداد فهـرس مـوضـوعـي لـآليـات الـقرآنـية الـتي 
تتحـدث عـن الجـمال املـحسوس، والـذي اتخـذنـاه بـالـخصوص 


موضوعا لبحثنا هذا.

ه بــأســمى آيــات الــشكر لــكل مــن خــصّ  وأخــيًرا.. أود أن أتــوجّــ
الــــبحث بــــشيء مــــن عــــنايــــته ســــواء مــــن الــــناحــــية املــــعنويــــة أو 
الــعملية، وأخــّص بــالــذكــر فــضيلة األخ الــكريــم الــشيخ يــوســف 
الـفقيه، داعـيًا املـولـى سـبحانـه أن يـتقبّل مـنا جـميًعا ويـشملنا 


بواسع رحمته، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
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كتاب كريم وردنا من الشاعر األديب  

جهاد الزغير 

بــــسم اهلل الــــرحــــمن الــــرحــــيم والــــصالة والســــالم عــــلى أشــــرف 
خـــــــلق اهلل، محـــــــمد بـــــــن عـــــــبد اهلل صـــــــلى اهلل عـــــــليه وعـــــــلى آلـــــــه 


الطيبني الطاهرين..

فـــي الـــبدء كـــانـــت الـــكلمة الـــركـــن األول لـــلحوار الـــذي نـــحتاجـــه 

ونكاد نَهلك دونه.

والـــــكلمة كـــــانـــــت ومـــــا زالـــــت ســـــالحـــــك األمـــــضى، يـــــا مـــــن ركـــــب 
خــــيلها ومــــضى إلــــى األرحــــب األوســــع.. لــــك مــــني ألــــف تــــحية 


وسالم.

بـــحثُك هـــذا أدهـــشني، هـــو مـــزٌج لـــطيف بـــني الـــفلسفة والـــعلم 

واللغة والدين و... 

ْوٌق جــــميل لــــألدلــــة والــــبراهــــني الــــتي تــــحاكــــي الــــعقل حــــينًا  سَــــ

والحّس والذوق أحيانًا.

دراسـة الجـمال كـونـه جـماالً، أمـٌر محـمود، واألحـمد أن نـدرس 
الجـمال كـدلـيل وطـريـق يـوصـلنا بـال شـّك إلـى صـانـعه وخـالـقه 
ومُــبدعــه، فــَمثَل الــثلج والــشكل الســداســي مــثٌَل رائــع بــكّل مــا 
جـــاء فـــيه ومـــا بُـــني عـــليه، أمـــا تـــاريـــخيّة انـــتقال اإلنـــسان مـــن 
دور املـتلّقي للجـمال إلـى دور الـصانـع واملُـنتج واملُـبدع، فـهي 
نـظرة تـرسـم بـوضـوح عـمق الـصلة وجـدلـية الـعالقـة الـتي تـربـط 
اإلنــسان بــالجــمال، تــلك الــعالقــة الــتي تــبدأ بــالجــمال كــمؤثّــر 


وعلة لتنتهي به كمعلول وأثر. 

حـقيقة األمـر، أنـني أُسـرت بـتقسيم الـبحث، وبـعنونـة األقـسام 
الـــثالثـــة، ومـــا تـــحتويـــه مـــن أفـــكار رئـــيسية، وأكـــثر مـــا أســـرنـــي 
حـــــديـــــث املـــــفاضـــــلة بـــــني الجـــــمال الـــــطبيعي والجـــــمال الـــــفنّي، 
فــعرضــك لــالتــجاهــني املــتعاكســني املــنتجني للجــمال كــان راقــيًا 
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وواعـــــيًا فـــــي آٍن. أمـــــا االســـــتدالل بـــــفكريـــــهما لـــــإلجـــــابـــــة عـــــلى 
الـسؤال الـكبير (هـل الجـمال أمـر مـقصود فـي عـالـم الـطبيعة)؟ 


فقد كان دليالً واضًحا على علميّة البحث ودّقته.


فضيلة الشيخ مصطفى اليحفوفي جزاك اهلل خيًرا ووفّقك. 


جهاد الزغير 
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كلمات عذبة نشرت تعقيبًا على البحث في أحد 

مواقع اإلنترنت بقلم األخت العراقية الفاضلة 

املهندسة (فرح)، وقد نقلناها ببعض التصرف 


بسم اهلل الرحمن الرحيم

ألول مـــــرة فـــــي حـــــياتـــــي اقـــــرأ بـــــحثًا فـــــي الـــــعقائـــــد بـــــمثل هـــــذه 

السالسة والبساطة، كلماته تنساب كالشالل الهادي.

قـرأتـه أكـثر مـن مـرة.. وكـّلما قـرأتـه أرانـي أقـرأ شـيئًا جـديـًدا لـم 

أقرأه من قبل.. كلماته ملكت قلبي ومألت عقلي..

أَنـظر إلـى الـسماء فـأجـدهـا غـير الـسماء الـتي عـشقتها.. إنـها 
أجـمل.. كـل مـا فـي الـكون صـار أجـمل.. فـكيف لـم أنـتبه لـكل 


هذا الجمال..


هذا الجمال الذي ارتبط بالنور اإللهي.. 

فــــــاهلل ســــــبحانــــــه وتــــــعالــــــى ربــــــط الجــــــمال بــــــالــــــنور ولــــــم يــــــربــــــطه 
بـــــالـــــعتمة.. حـــــيث أضـــــاء بـــــنوره عـــــلى مـــــوجـــــوداتـــــه.. فـــــكساهـــــا 


َماَواِت َواأْلَرِْض}. ُحسنًا.. فـ{اهللَُّ نُوُر السَّ

مـــنذ األمـــس وأنـــا أقـــرأ الـــقرآن.. قـــراءة مـــختلفة وأســـتمع إلـــى 
الـــقرآن.. ســـماع عـــاشـــٍق.. شـــغٍف بهـــذه الـــكلمات.. فـــوجـــدتـــها 


كأنها وحي يوحى ال كلمات تقرأ.. 


أستاذي دمت لنا.. وبوركت السفينة التي حملتك.


فرح
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هللا يتجّىل يف الجمال 

قــــال بــــعض أهــــل املــــعرفــــة: إن الــــطرق إلــــى اهلل بــــعدد أنــــفاس 
الـخالئـق، وهـو قـول قـد بـلغ الـغايـة فـي الـصدق، وأدرك الـنهايـة 
د الــــحق ويــــجانــــب  مــــن الــــّدقــــة والــــعمق، إذ مــــا مــــن عــــاقــــل يَنشُــــ
دة ومـــــسالـــــكَ  ــــ الـــــتعصب إال وهـــــو يجِـــــد بـــــني يـــــديـــــه دروبًـــــا ُمَمهّـَ
مُـــعبَّدة تـــقوده إلـــى بـــواطـــن املـــعرفـــة، وتُـــفضي بـــه إلـــى مـــواطـــن 
الـــــيقني. يســـــتوي فـــــي ذلـــــك مـــــن لـــــم يحـــــَظ مـــــن نـــــور الـــــعلم إال 
ر فـتوغّـل واسـتفاض. فـهما فـي أصـل امـتالك  بـقليله، ومـن تبحّـ
الـــــطريـــــق إلـــــى مـــــعرفـــــة اهلل مشـــــتركـــــان، وإن اخـــــتلفت الـــــحال 
بــــــينهما بــــــعد ذلــــــك فــــــي عــــــمق الــــــدراســــــة ودقّــــــة الــــــبحث وتــــــنّوع 


الِشَعاب.

وقــــد انــــعكس هــــذا الــــواقــــع عــــلى كــــتب الــــعقائــــد وعــــلم الــــكالم، 
فــاحــتوت عــلى جــملة كــبيرة مــن األدلــة الــتي تــتناســب وطــالبَ 
املــــــعرفــــــة، مــــــهما اخــــــتلفت مســــــتويــــــاتــــــهم الــــــعلمية أو تــــــبايــــــنت 
قـدراتـهم الـعقلية، فـكان مـن بـينها مـا هـو مـن قـبيل مـا اسـتدل 
بــــــه األعــــــرابــــــي حــــــني قــــــال: (الــــــبعرة تــــــدّل عــــــلى الــــــبعير، وأثــــــر 
األقــــــــــدام عــــــــــلى املــــــــــسير، أفــــــــــسماء ذات أبــــــــــراج، وأرض ذات 


.( 1فجاج، ال تدالن على اللطيف الخبير؟!)(

كــــما كــــان مــــن بــــينها أيــــًضا مــــا هــــو مــــن قــــبيل (دلــــيل الــــنظم)، 
والـذي يتّخـذ مـن سـنن الـكون ومـن دقّـة الـصنع آيـًة تـحكي عـن 


وجود الصانع وسعة علمه وعظمة شـأنه.

وتـتوالـى األدلـة بـعد ذلـك وصـوالً إلـى دلـيل الـوجـوب واإلمـكان، 
ودلـــيل الـــعلة واملـــعلول، ودلـــيل صـــرافـــة الـــوجـــود... وغـــيرهـــا مـــن 
األدلــــــة الــــــعقلية والــــــفلسفية. بــــــل تســــــلك كــــــتب الــــــعقائــــــد ســــــبالً 

1 - بحار األنوار، العالمة المجلسي: 66/134.
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مـعرفـيًة أخـرى فـتطرق بـاب الـبداهـة وتسـتلهم الـفطرة املـغروزة 
فـي كـيان اإلنـسان واملـجبولـة بـطينة وجـوده، ثـم تـمضي قُـدمًـا 
فتســــترشــــد بــــآيــــات الــــقرآن الــــكريــــم وبــــكلمات آل بــــيت الــــنبوة 
الم والـــتي تُـــعّلمنا أن مـــعرفـــة اهلل ســـبحانـــه أوضـــح  عـــليهم السّـــ
مـــن أي بـــرهـــان وأســـبق مـــن كـــل دلـــيل، وفـــي هـــذا الـــباب نـــقرأ 
)، ونــــقرأ أيــــًضا  َماَواِت َواأْلَرِْض( 1قــــولــــه تــــعالــــى: {اهللَُّ نُــــوُر الــــسَّ

الم فــي دعــاء الــصباح: (يــا مــن  قــول أمــير املــؤمــنني عــليه السّــ
). وكـذلـك  2دّل عـلى ذاتـه بـذاتـه، وتـنزّه عـن مـجانـسة مخـلوقـاتـه)(

الم فــي دعــاء عــرفــة (هــامــش):  قــول اإلمــام الحســني عــليه السّــ
(كــيف يُســتدل عــليك بــما هــو فــي وجــوده مــفتقر إلــيك، أيــكون 
لــغيرك مــن الــظهور مــا لــيس لــك، حــتى يــكون هــو املظهــر لــك، 
مـــتى غـــبت حـــتى تـــحتاج إلـــى دلـــيل يـــدّل عـــليك، ومـــتى بـــعدت 
حـتى تـكون اآلثـار هـي الـتي تـوصـل إلـيك، عـميت عـني ال تـراك 


.( 3عليها رقيبًا)(

والـخالصـة هـي أن كـتب الـعقائـد املـتداولـة قـد اسـتفاضـت فـي 
عـرض األدلـة، فـتناولـت مـا هـو فـي مـنتهى الـبساطـة والـسهولـة 
مــنها، كــما تــناولــت مــا يــمثّل الــغايــة فــي الــدقّــة والــتعقيد، وقــد 
ا بــــدلــــيل الــــنظم  اهــــتّمت بــــعض هــــذه الــــكتب اهــــتمامًــــا خــــاصًــــ
فــتتبّعت العشــرات مــن مــوارده. ولــكنها وعــلى الــّرغــم مــن ذلــك 
كــــّله قــــد غــــفلت عــــن آيــــة هــــي مــــن أجــــلى اآليــــات اإللــــهية عــــلى 
صــــفحة الــــكون، فــــلم تتّخــــذ مــــنها دلــــيالً، وهــــذه اآليــــة هــــي آيــــة 
(الجــــــمال)، والــــــتي أوالهــــــا الــــــقرآن الــــــكريــــــم قــــــدًرا كــــــبيرًا مــــــن 


العناية واالهتمام.

موضوع البحث وحدوده 

إن غـــنى الـــكون بـــالجـــمال وانشـــداد اإلنـــسان إلـــيه مـــن جـــهة، 
وعـنايـة الـقرآن الـبالـغة بـه مـن جـهة ثـانـية، كـانـا هـما الـداعـيني 

1 - سورة النور من اآلية 35.
2 - بحار األنوار: 84/339
3 - بحار األنوار: 95/226.
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لـكتابـة هـذا الـبحث. ولـذا سـنحاول دراسـة الجـمال بـما هـو آيـة 
مـن آيـات اهلل فـي الـكون تـدّل عـليه سـبحانـه، وتـشير إلـى غـنى 


صفاته.

فـليس املـقصود بـالـبحث إذًا دراسـة الجـمال عـلى إطـالقـه، وال 
مـــــعالـــــجة جـــــملة مـــــن حـــــيثيّاتـــــه املـــــختلفة، وإنـــــما املـــــقصود هـــــو 
الـــتعرّض لـــبعض جـــوانـــبه مـــما لـــه دخـــالـــة فـــي تـــشكيل الـــدلـــيل 


على وجود اهلل سبحانه.

ولــــذلــــك رأيــــنا أن نــــقّسم الــــبحث إلــــى ثــــالثــــة أقــــسام رئــــيسية، 
يــــتناول أولــــها الــــحضور الــــواســــع للجــــمال فــــي الــــكون، ويــــبنيّ 
عــمق صــلة اإلنــسان بــه، لــيتضح بــذلــك مــا للجــمال مــن أهــمية 
له الحـــــتالل مـــــوقـــــعه الـــــذي يســـــتحقه كـــــدلـــــيل بـــــني األدلـــــة  تـــــؤهّـــــ


املعتبرة على وجود الصانع الحكيم.

ويــتناول الــقسم الــثانــي مــدى عــنايــة الــقرآن الــكريــم بــالجــمال، 
ويــبنّي كــيف أن الــقرآن قــد نــّص نــًصا صــريــًحا عــلى الجــمال 
بــــــما هــــــو آيــــــة مــــــن اآليــــــات اإللــــــهية الــــــبيّنة، وإن أغــــــفلته كــــــتب 


العقائد املتداولة، أو قّل اهتمامها به.

وأمــــا الــــقسم الــــثالــــث فــــيحاول دراســــة عــــناصــــر هــــذا الــــدلــــيل 
وتـبيان األسـس واملـقّدمـات الـتي يـبتني عـليها، وكـيفية تـأديـتها 
إلــى الــنتيجة املــطلوبــة، ليســتوفــي بــذلــك الشــروط املــرعــية فــيما 


يماثله من أدلة.
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القسم األول: 

جمال الكون وَشَغُف اإلنسان به 

سراية الجمال يف الكون 

إّن مـــا يـــفيض بـــه الـــكون مـــن جـــمال ال يـــحتاج إلـــى بـــرهـــنة أو 
ه ويــفتح قــلبَه لــيلتقي  ـ تــدلــيل، بــل يــكفي أن يــرســل املــرُء حــواسّـَ
بـــالجـــمال فـــي كـــل مـــكان، فـــالـــكائـــنات عـــلى تـــنّوعـــها بـــكبيرهـــا 
وصــــغيرهــــا، بــــعظيمها وحــــقيرهــــا، بجــــليلها وبــــسيطها، تُنشــــد 
كـلها أنـشودة مشـتركـة عـذبـة اسـمها الجـمال، وهـذا مـا يـجعل 
املـــــــرء فـــــــي حـــــــيرة مـــــــن أمـــــــره إذا مـــــــا حـــــــاول االســـــــتعراض أو 


التتبّع...

فهـــــــــل يـــــــــتصفّح جـــــــــمال الـــــــــذرّة أم املجـــــــــّرة؟! حـــــــــبّة الـــــــــرمـــــــــل أم 

الصحراء والجبل؟! 


وهل يلتفت إلى الزهرة بزهّوها، أو إلى النجمة بتأللئها؟!


أيتأمُل الطائر بسحر ألوانه، أم البركان في ثورته وفورانه؟!

أيُــلمح إلــى تــعاقــب الــفصول، أم إلــى تــقّلب الــليل والــنهار، أم 
إلـــى هـــبوب الـــريـــاح وحـــركـــة الـــسحاب، أم إلـــى تـــفتّح الـــبراعـــم 


ونمّو األحياء؟!

ثــّم هــل يســتعرض مــن مــشاهــد الجــمال مــا يــمأل الــعني أو مــا 

يُطرب األذن أو ما يسّر الحواس األخرى؟!


.( إِن تَُعدُّواْ ِنْعَمَت اهللِّ الَ تُْحُصوَها}( 1{َو

فــــالجــــمال يــــتبّدى ظــــاهــــرًا لــــلعيان فــــي كــــل نــــاحــــية مــــن أنــــحاء 
الــوجــود، بــل هــو يــتغلغل فــي بــواطــن األشــياء أيــًضا لــيضفي 


على أعماقها الّسحر والبهاء.

1 - سورة إبراهيم اآلية 34
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وكـــلما اتّـــسعت مـــدارك اإلنـــسان اتّـــسعت دائـــرة الجـــمال أمـــام 
ا وغـــنى، والـــشاهـــد عـــلى ذلـــك هـــو أن  نـــاظـــريـــه وازدادت تـــنّوعًـــ
اإلنــــسان بــــعدمــــا تــــوفّــــر عــــلى بــــعض األجهــــزة الحــــديــــثة الــــتي 
ســاعــدتــه فــي مــعرفــة الــتركــيب الــداخــلي لــألجــسام، فــإنــه وقــع 
فــــــي الــــــوقــــــت عــــــينه عــــــلى كــــــنوز مــــــخبّأة مــــــن الجــــــمال، بهــــــرت 
بسحـــــــــرهـــــــــا عـــــــــيون الـــــــــبّحاثـــــــــة والـــــــــعلماء فـــــــــقّصوا عـــــــــلينا فـــــــــي 
مــــــــصنفاتــــــــهم الــــــــكثير مــــــــن أخــــــــبارهــــــــا مــــــــما ال يــــــــسع املــــــــجال 
الســــتيعابــــها، لــــذا ســــنكتفي بــــإيــــراد مــــثال واحــــد مــــن أمــــثلتها 


املتعددة.


يقول ُمؤّلفا كتاب "العلم في منظوره الجديد": 

(إن الــطبيعة تــزخــر بــالجــمال، فــفي عــالــم الجــماد مــثال تُظهــر 
الـجيودات واألحـجار الـكريـمة والـبلورات جـماالً فـي الـتناسـق 
والــلون واإلشــراق ال ســبيل إلــى إنــكاره، ومــن األمــثلة الــالفــتة 
لــــلنظر عــــلى ذلــــك الــــندف الــــثلجية (...) ذات الــــتنوع املــــدهــــش 
فــــــــي أنــــــــماطــــــــها، وكــــــــّلها تســــــــتند إلــــــــى الــــــــشكل الســــــــداســــــــي. 
ويـــحتوي كـــتاب "الـــبلورات الـــثلجية" عـــلى ألـــفي شـــكل لـــنَُدف 
الـــثلج، بـــذل د. أ. بـــنتلي فـــي تـــصويـــرهـــا غـــايـــة جهـــده وعـــنايـــته 
طــوال مــّدة تــقرب مــن خــمسني عــامًــا... ومــصّممو املــنسوجــات 
والـفنّانـون يسـتوحـون األفـكار مـن فهـرس"الـبلورات الـثلجية": 
الـــــــذي وضـــــــعه بـــــــنتلي، ويســـــــتعينون بـــــــما يـــــــسّميه هـــــــمفريـــــــز: 
مــــــعرض الــــــطبيعة الــــــدائــــــم لــــــلزخــــــرفــــــة الــــــتوشــــــيعية وتــــــصامــــــيم 


.( 1الجواهر والحلي)(

إن الجـمال الـذي تُظهـره الـكائـنات ومـنها الـثلج ال يـنتهي عـند 
حـــدود مـــا تـــتلّقاه الـــعني املجـــرّدة، بـــل هـــو يـــنبثق مـــن تـــركـــيبها 
ه أنـظار الـفنانـني وتـتجّول  ا تـؤمّـُ الـداخـلي أيـًضا لـيُصبح مـحجًّ

1 - روبـــــرت م. أغـــــروس، وجـــــورج ن. ســـــتانـــــيو: الـــــعلم فـــــي مـــــنظوره الجـــــديـــــد، 
تـعريـب د. كـمال خـاليـلي، المجـلس الـوطـني لـلثقافـة والـفنون واآلداب، الـكويـت، 
جـــــــمادى اآلخـــــــرة 1409 هـ - شـــــــباط 1989 م، ص 69-71، والـــــــكتاب مـــــــن 

سلسلة عالم المعرفة العدد 134. وقد نقلنا النص ببعض التصرف.
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في أرجائه عيون املبدعني.

وبـــذلـــك يـــتضافـــر الـــظاهـــر والـــباطـــن لـــيتلَوا مـــًعا حـــكايـــة مـــحبّبة 

عنوانها الجمال.

اإلنسان والجمال 

يــــتبّدى الجــــمال مــــن جهــــته لــــإلنــــسان، واإلنــــسان مــــن نــــاحــــيته 
ز بــكل مــا يــلزمــه مــن أجهــزة حــسيّة ومــلكات نــفسية  مُــهيّأ مجهّــ
د لـــــــنا  لـــــــتلّقي الجـــــــمال واإلحـــــــساس بـــــــروعـــــــته، وهـــــــذا مـــــــا يمهّـــــــ
الــــطريــــق لــــفهم ذلــــك الــــولــــع اإلنــــسانــــي الشــــديــــد بــــكل مــــا هــــو 
جـــــميل، والـــــذي نـــــلمس تجـــــلياتـــــه فـــــي مـــــختلف فـــــترات تـــــاريـــــخ 


اإلنسان وأطوار وجوده.

فــعنايــة اإلنــسان بــالجــمال قــديــمة قــدم تــاريــخه، مــتنوعــة تــنّوع 
مـظاهـر حـياتـه، وهـذا مـا سنشـرع اآلن فـي اسـتعراض جـملة 


من شواهده:

الـشاهـد األول: وهـو يـتمثّل فـيما يُـطلعنا عـليه بـعض الـعلماء 
إذ اكـــتشفوا رســـومًـــا داخـــل كـــهوف يـــعود تـــاريـــخها إلـــى نـــحو 
عشـريـن ألـف سـنة مـضت، وهـي رسـوم ربـما تـكون قـد أُبـدعـت 
ألكـــثر مـــن غـــايـــة، ولـــكن مـــما ال شـــك فـــيه أن الـــغايـــة الجـــمالـــية 
هــــي واحــــدة مــــن أبــــرز تــــلك الــــغايــــات كــــما يــــرى بــــعض خــــبراء 
الـــفّن. ولـــذا يـــعّلق الـــكسندر ألـــيوت عـــلى تـــلك الـــرســـوم بـــقولـــه: 
(مـــــن الـــــجائـــــز أنـــــها كـــــانـــــت ذات غـــــايـــــات سحـــــريـــــة أو غـــــايـــــات 
وثــائــقية، ال بــأس: أمــا غــايــتها الــرئــيسية فــقد كــانــت وملّــا تــزلْ 
إيـقاَظ الـروح وتـنويـَر الـنفس البشـريـة. وهـذا يـنطبق عـلى الـفن 


.( 1العظيم في كل زمان ومكان)(

1 -ألــــكسندر إلــــيوت: آفــــاق الــــفن، تــــعريــــب جــــبرا إبــــراهــــيم جــــبرا، دار الــــكتاب 
الــعربــي بــاالشــتراك مــع مــؤســسة فــرنــكلين لــلطباعــة والنشــر، بــيروت-نــيويــورك، 

1964، ص117.
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د "إرويــن إدمــان" عــلى هــذا املــعنى نــفسه فــيقول: (ولــم  ويــؤكّــ
يــــكتف الــــرجــــال بــــأن يــــحفروا ألنــــفسهم كــــهوفًــــا ومــــغارات، بــــل 
زيّـنوا جـدرانـها بـالـرسـوم، وبـدأ الـصانـع البشـري الـذي اعـتراه 
مــــا فــــي األلــــوان والخــــطوط مــــن مــــتع مــــحتملة، يــــحوم حــــولــــها 
مــتأنــيًا. وإذا نــحن تــأمــلنا صــناعــة الخــزف والســالل الــبدائــية 
لــــتعذّر عــــلينا الــــتمييز فــــيها بــــني عــــمل الــــصانــــع وعــــمل الــــفنان 


.( 1على اإلطالق)(

إن رســــــوم الــــــكهوف، وصــــــناعــــــة الخــــــزف والســــــالل الــــــبدائــــــية، 
تـــــطلعنا بـــــجالء عـــــلى قِـــــَدم عـــــالقـــــة اإلنـــــسان بـــــالجـــــمال ومـــــدى 


شغفه بتلّقي نبضاته.

الــشاهــد الــثانــي: ومـــن الـــشواهـــد الـــبارزة عـــلى عُـــمق صـــلة 
اإلنـسان بـالجـمال، أن اإلنـسان لـم يـكتِف بهـبات الـطبيعة ومـا 
تُظهــــره مــــن سحــــر وروعــــة، بــــل لــــقد تــــصّدى هــــو نــــفسه لخــــلق 
الجـمال، فجـرّد مـن الـلون والـصوت والـشكل والحـركـة... فـنونًـا 
مـــتنّوعـــًة، كـــالـــتصويـــر والـــنحت واملـــوســـيقى...، مـــما يـــعبّر عـــن 
نــــزعــــته الجــــمالــــية ويــــنقله مــــن دور املــــتلقي إلــــى دور الــــصانــــع 


املبدع.

د عـــــــلى شـــــــغف اإلنـــــــسان  الــــشاهــــد الــــثالــــث: ومـــــــما يـــــــؤكّـــــــ
بــــالجــــمال، ســــعيه الــــدؤوب إلضــــفاء صــــبغة الجــــمال عــــلى كــــل 
جــــانــــب مــــن جــــوانــــب وجــــوده، حــــتى مــــا يــــتعّلق مــــنها بــــأســــباب 
الــعيش وضــرورات الــحياة، ولــذلــك عــِمَل عــلى تجــميل وســائــله 
وتـــزيـــني أدواتـــه وتـــأنـــيق مظهـــره، فـــلم يـــكتِف مـــن طـــعامـــه بســـدّ 
الـــــجوع، وال مـــــن لـــــباســـــه بســـــتر الجســـــد، وال مـــــن أدواتـــــه بـــــما 
تـؤّديـه مـن أغـراض عـملية، بـل لـّونـها قـاطـبة بـألـواٍن مـن الـزيـنة 
والــــزخــــرفــــة، لــــيشيع فــــيها جــــًوا مــــن السحــــر، ويُــــضفي عــــليها 


ملسة من ملسات الجمال.

الـشاهـد الـرابـع: ومــّما يُظهــر عُــمق صــلة اإلنــسان بــالجــمال 
1 - إرويـن إدمـان: الـفنون واإلنـسان، تـعريـب مـصطفى حـبيب، مـكتبة مـصر، 

ص35.
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أن انـــــــشغالـــــــه بـــــــاألشـــــــياء الجـــــــميلة يـــــــتعّدى فـــــــترات الـــــــسكينة 

واألمان، إلى الظروف الصعبة واألزمنة العسيرة.

يــــــروي فــــــكتور فــــــرانــــــكل مــــــن تجــــــربــــــته الــــــشخصية فــــــي أحــــــد 

معسكرات االعتقال النازيّة ما يلي: 

(ذات مــــــــساء فــــــــيما نــــــــحن مســــــــتلقون لــــــــلراحــــــــة عــــــــلى أرضــــــــيّة 
الــــــّسقيفة نــــــكاد نــــــموت مــــــن اإلعــــــياء، وفــــــي أيــــــديــــــنا طــــــاســــــات 
الـــــحساء، دخـــــل عـــــلينا أحـــــد زمـــــالئـــــنا الـــــسجناء عـــــلى عجـــــل، 
وسـألـنا أن نهـرع إلـى سـاحـة التجـّمع لـنشاهـد غـروب الـشمس 
الـــرائـــع. وفـــيما نـــحن وقـــوف خـــارج الـــسقيفة شـــاهـــدنـــا الـــغيوم 
املـــنذرة بـــالـــشؤم تـــتوهّـــج مـــن الـــناحـــية الـــغربـــية، والـــسماء كـــلها 
مـــتلبّدة بـــالـــغيوم ذات األشـــكال واأللـــوان املـــتغيرة عـــلى الـــدوام 
مـن األزرق الـرصـاصـي إلـى األحـمر الـقانـي، وكـانـت سـقائـف 
الـطني الـرمـاديـة الـكئيبة تـكشف عـن فـروق صـارخـة بـاملـقارنـة، 
فــــي حــــني كــــانــــت بُــــريــــكات املــــاء عــــلى األرض املــــوحــــلة تــــعكس 


.( 1صور السماء املتوّهجة)(

فــــــالجــــــمال يســــــتحوذ عــــــلى أحــــــاســــــيس اإلنــــــسان، حــــــتى فــــــي 

أصعب الظروف وأكثرها حرمانًا.

الـــشاهـــد الـــخامـــس: وهــــــو يتجــــــّلى فــــــي ارتــــــباط اإلنــــــسان 
بــالجــمال حــتى فــي حــاالت الــبله والــجنون، وهــذا مــع مــا عــبّر 
عــــــنه ألــــــكسيس كــــــاريــــــل بــــــالــــــقول: (إن اإلحــــــساس بــــــالجــــــمال 
مـــوجـــود فـــي اإلنـــسان الـــبدائـــي مـــثلما هـــو مـــوجـــود فـــي أكـــثر 
الـناس تـمديـنًا.. بـل إنـه يـبقى حـتى عـندمـا ينطفئ نـور الـعقل، 
ألن األبــــــله واملــــــجنون قــــــادران عــــــلى اإلنــــــتاج الــــــفني.. فخــــــلق 
األشــــــكال أو ســــــلسلة مــــــن األصــــــوات الــــــتي تســــــتطيع إيــــــقاظ 


.( 2اإلحساس بالجمال ضرورة أوليّة بطبيعتنا)(

الـشاهـد الـسادس: وهـو يـكشف عـن عـالقـة اإلنـسان املـبكرة 
1 - العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص95.

2- ألـــكسيس كـــاريـــل: اإلنـــسان ذلـــك الـــمجهول، تـــعريـــب شـــفيق أســـعد فـــريـــد، 
مكتبة المعارف - بيروت، ط3، 1980، ص154.
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بـــــالجـــــمال، إذ يـــــبدو أن اإلنـــــسان يـــــبدأ بـــــتمييز الجـــــمال وهـــــو 
طـــفل رضـــيع. يـــقول الـــدكـــتور شـــاكـــر عـــبد الحـــميد: (إن الـــعني 
الـتي يـجتذبـها الجـمال، يـبدو أنـها تـعمل بـطريـقة فـطريـة، كـما 
ع الــــــذيــــــن كــــــانــــــت  يــــــشير " بــــــكنر "، فــــــحتى األطــــــفال الــــــرضّــــــ
أعـــمارهـــم تـــصل إلـــى ثـــالثـــة أشهـــر فـــقط، فـــّضلوا أن يـــنظروا 
وقــتا أطــول إلــى الــوجــه الجــميل مــقارنــة بــنظرهــم إلــى الــوجــوه 

 .( 1العادية أو األقل جماال)(

ة مــــــن حــــــواسّ  الــــشاهــــد الــــسابــــع : وآيــــــته  أن كــــــل حــــــاسّــــــ
اإلنــــسان تــــختّص بــــتلّقي نــــوع مــــعنّي مــــن املــــدركــــات، فــــالــــعني 
تُــــــــــــــبصر األشــــــــــــــكال واأللــــــــــــــوان، واألذن تــــــــــــــسمع األصــــــــــــــوات، 
وهــــكذا...، ولــــكن مــــا يَــــلفت الــــنظر ويــــبعث عــــلى الــــدهــــشة هــــو 
اشـتراك الـحواس كـلها فـي انـفعالـها بـالجـمال، إذ يـالحـظ أن 
هــذه الــحواسِّ تتخــطى حــدوَد وظــائــفها الــخاصــة لــتلتقي مــًعا 
فـــي انـــفعالـــها بـــنبضات الجـــمال، هـــنالـــك حـــيث تـــذوب الـــفروق 
ة  ة وأخــرى، وتــغدو الــحواّس جــميعها وكــأنــها حــاسّــ بــني حــاسّــ
واحـــدة مـــهّمتها الـــخشوع أمـــام آالء الجـــمال، فـــالجـــمال يـــنقل 
الـــــحواّس مـــــن االخـــــتالف والـــــتميّز إلـــــى االشـــــتراك والـــــتماثـــــل، 


ويعُرج بها من التجزئة واالفتراق إلى التماهي والتوّحد.

يَام اإلنــسان بــحقيقة  الــشاهــد الــثامــن: ومــما يــّدلــنا عــلى هَــ
الجـــمال أن اإلنـــسان قـــد تـــجاوز فـــي خـــبرتـــه الجـــمالـــية دائـــرة 
املـــحسوســـات ومـــضى قُـــدمًـــا ليســـتشعر الجـــمال فـــي األمـــور 
املجــردة واملــعنويــات، ولــذلــك نجــده بــات يــحاول تــحسس صــفة 
الجـــمال فـــي الـــنظريـــات الـــعلمية واملـــواقـــف اإلنـــسانـــية والـــقيم 


املعنوية...  

هـذه الـشواهـد الـثمانـية والـتي تـمثّل غـيًضا مـن فـيض تـكشف 
عــن الــصلة الــقديــمة والــراســخة الــتي تــربــط اإلنــسان بــظاهــرة 
الجــــمال، وعــــن االهــــتمام الــــكبير الــــذي يــــولــــيه اإلنــــسان لهــــذه 

1 - د.شــــــاكــــــر عــــــبد الحــــــميد: الــــــتفضيل الجــــــمالــــــي ص70، ســــــلسة " عــــــالــــــم 
المعرفة " العدد 267.
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الـــــظاهـــــرة والـــــتي تـــــشغل حـــــواســـــه وتـــــمأل قـــــلبه وتـــــعّم أوقـــــاتـــــه، 
وتــتغلغل فــي مــختلف مَــنَاحــي حــياتــه حــسيّة كــانــت أو فــكريــة 


أو معنوية.

والـــنتيجة الـــتي يـــفضي إلـــيها الـــقسم األول مـــن الـــبحث هـــي 
أنــــــه إذا كــــــان للجــــــمال ذلــــــك االنــــــتشار الــــــواســــــع فــــــي أرجــــــاء 
الـــكون، وإذا كـــان لـــه فـــي الـــوقـــت عـــينه تـــلك األهـــمية الـــكبرى 
والــــــصلة الــــــعميقة بــــــحياة اإلنــــــسان، فــــــإنــــــه يجــــــدر بــــــنا إذًا أن 
نــلتفت إلــيه كــنعمة مــن الــنعم الــعظيمة، ونــحاول دراســته كــآيــة 


مرشدة إلى العّلة التي أفاضت وأنعمت.
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القسم الثاين: 

القرآن والجمال 

عناية القرآن الكريم بالجمال 

لــــلقرآن الــــكريــــم عــــنايــــة خــــاصــــة بــــالجــــمال، فــــهو نــــفسه يــــشّكل 
تــــحفة فــــريــــدة مــــن تــــحف الجــــمال، تــــعتبر هــــي األســــمى مــــن 
حـــيث روعـــة الـــلغة وبـــراعـــة األســـلوب وسحـــر الـــبيان، وهـــذا مـــا 
شهـد بـه أهـل الـذوق بـمن فـيهم الـخصوم واملـعانـدون، وال يـزال 
قـول الـولـيد بـن املـغيرة مجـلجالً حـتى يـومـنا هـذا، حـيث وصـف 
الــــــقرآن الــــــكريــــــم بــــــقولــــــه: (واهلل إن لــــــقولــــــه لــــــحالوة، وإن عــــــليه 
لـــــطالوة، وإنـــــه ملـــــنير أعـــــاله مشـــــرق أســـــفله، وإنـــــه لـــــيعلو ومـــــا 


 .( 1يعلى عليه(

ثــــــــم وعــــــــالوة عــــــــلى تــــــــقديــــــــم الــــــــقرآن نــــــــفَسه كــــــــنموذج فــــــــنّي ال 
يُـضاهـى، فـإنـه قـد اهـتّم بجـمال الـطبيعة اهـتمامًـا بـالـًغا داعـيًا 


اإلنسان إلى تصفح مشاهده والتمّلي من بديع هباته.

ويــــــمكن لــــــلمتتبّع أن يــــــالحــــــظ أن الــــــقرآن الــــــكريــــــم قــــــد تــــــناول 
ظــاهــرة الجــمال مــن جــهات مــتعّددة يــمكن إجــمالــها فــي أربــع 
جـــــهات، ونـــــحن ســـــوف نـــــبيّنها مســـــتشهديـــــن لـــــكل جـــــهة مـــــنها 
بـــبعض اآليـــات الـــقرآنـــية مـــما نجـــده كـــافـــيًا فـــي اإلشـــارة إلـــى 
املــــــــــراد، ولــــــــــم نــــــــــقصد إلــــــــــى عــــــــــرض جــــــــــميع اآليــــــــــات املــــــــــتعلقة 


باملوضوع.

الجهة األولى: وصف مشاهد الجمال 

َــــــيْتَةُ  ـــــُهُم اأْلَرُْض امْل قــــــال تــــــعالــــــى فــــــي كــــــتابــــــه الــــــعزيــــــز: {َوآيَــــــٌة لّـَ
َعْلنَا فِـــيَها  ُلوَن * َوجَـــ بًّا فَـــِمنُْه يَأْكُـــ نَْها حَـــ نَا مِـــ رَجْـــ ا َوأَخْـــ يَيْنَاهَـــ أَحْـــ

1 - المحـلى، الـسيوطـي: تـفسير الـجاللـين، دار الـمعرفـة، بـيروت، هـامـش ص 
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ُلوا  ْن الْــُعيُوِن * لِيَأْكُــ رْنَــا فِــيَها مِــ ـ نَاٍب َوفَجّـَ ـِخيٍل َوأَعْــ نَّاٍت مِــن نّـَ جَــ
ــِذي  بَْحاَن الّـَ ِمَلتُْه أَيْـــِديـــِهْم أَفَـــاَل يَـــْشُكُروَن * سُـــ مِـــن ثَـــَمرِِه َومَـــا عَـــ
ا ال  مَّ ْن أَنـــفُِسِهْم َومِـــ ا تُـــنِبُت األَرُْض َومِـــ مَّ لََّها مِـــ َلَق األَزَْواَج كُـــ خَـــ
ظْلُِمونَ  نُْه الـنََّهاَر فَِإذَا هُـم مّـُ َلخُ مِـ ُهْم الـلَّيُْل نَسْـ يَـْعَلُموَن * َوآيَـٌة لّـَ
ــَها ذَلِـــَك تَـــْقِديـــُر الْـــَعِزيـــِز الْـــَعلِيمِ *  تََقرٍّ لّـَ ِري مِلُسْـــ ْمُس تَجْـــ * َوالـــشَّ
وِن الْـــــَقِديـــــمِ * ال  الْـــــُعرْجُـــــ اَد كَـــــ تَّى عَـــــ َوالْـــــَقَمَر قَـــــدَّرْنَـــــاهُ مَـــــنَاِزَل حَـــــ
ابِـــُق الـــنََّهارِ  ْمُس يَـــنبَِغي لَـــَها أَن تُـــْدرَِك الْـــَقَمَر واَل الـــلَّيُْل سَـــ الـــشَّ


.( 1وَُكلٌّ ِفي فََلٍك يَْسبَُحوَن}(

لـو أردنـا أن نـتقّصى ملـسات الجـمال فـي هـذه اآليـات املـباركـة 
لـــطال بـــنا املـــقام، وهـــو أمـــر خـــارج عـــن غـــرضـــنا هـــنا، إذ كـــل 
مـــــرادنـــــا مـــــن إيـــــراد هـــــذه اآليـــــات هـــــو الـــــتمثيل إليـــــحاء الـــــقرآن 
الــــكريــــم بــــالجــــمال عــــن طــــريــــق الــــوصــــف ومــــن دون اســــتخدام 
األلــفاظ الــدالــة عــليه صــراحــة، ولــذا نــكتفي بــاإلشــارة الــعابــرة 
لـبروز الجـمال فـي ثـنايـا وصـف الـقرآن الـكريـم لهـذه املـشاهـد 


الطبيعية. 

تـضعنا هـذه اآليـات أمـام لـوحـة فـنية تجـمع عـلى رقـعتها عـدًدا 
مــن املــشاهــد الــطبيعية املــختلفة، وتــنتظمها جــميًعا فــي إطــار 
د، تــــنبثق مــــن بــــني جــــوانــــبه أســــمى آيــــات الجــــمال. فــــلو  مــــوحّــــ
تــأمــلنا هــذه الــلوحــة بــنظرة مــتفّحصة لــوجــدنــاهــا تشــتمل عــلى 
عــدد مــن الــعناصــر الــطبيعية، والــتي يــمتلك كــلٌّ مــنها وجــوَده 
الـخاص وحـركـته املـعينة، فـمن تـلك الـعناصـر إحـياء األرض.. 
وتــــفجير الــــعيون.. وخــــلق األزواج.. وإظــــالم الــــليل.. وجــــريــــان 


الشمس.. ومنازل القمر.. إلخ..

ولــــــكن املــــــالحــــــظ هــــــو أن هــــــذه الــــــعناصــــــر لــــــم تُجــــــمع بــــــصورة 
مــــرتجــــلة وعــــلى أي نــــحو اتــــفق، وملجــــرد أنــــها تــــشكل مــــظاهــــر 
طــبيعية هــامــة، أو ألنــها تــعبّر عــن نــظام مــحكم ودقــيق. وإنــما 
ـــَف بــــينها بــــأســــلوب  اخــــتيرت تــــلك الــــعناصــــر لــــغايــــة مــــعينة، وأُلّـِ
محــــــّدد لــــــكي تــــــفصح عــــــما تــــــتضمنه مــــــن داللــــــة، وتــــــبوح بــــــما 

1 - سورة يس، من اآلية 33 إلى 40.
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تنطوي عليه من جمال.

ولـذا نجـد أن هـذه الـعناصـر عـلى تـعددهـا وتـنوعـها قـد وزعـت 
عــلى مشهــديــن كــبيريــن: مشهــد أرضــي، وآخــر ســماوي. غــير 
أن هــذا الــتوزيــع الــثنائــي لــم يــبنت عــلى أســاس املــكان وحــده 
بـما هـو ظـرف ملـا يـحتويـه مـن عـناصـر، بـل هـنالـك رابـطة أقـوى 


وسرٌّ أعمق كانا هما وراء ذلك التوزيع. 

فــاملشهــد األرضــي يُــبرز تــلك الــصيرورة الــعجيبة حــيث تــنبثق 
الـحياة مـن األشـياء املـيتة فـتنمو وتـتكاثـر، ثـم تـتنوع بـعد ذلـك 
مـــظاهـــرهـــا. هـــنا يشهـــد املـــرء تـــألـــق الـــجنات، وتفجـــر الـــعيون، 
وتـــــــنوع الـــــــثمرات، وتـــــــآلـــــــف األزواج... وهـــــــو مشهـــــــد تـــــــتناغـــــــم 
عــناصــره وتــتآزر فــيما بــينها لــتعبّر عــن ظــاهــرة تُــعدُّ مــن أغــرب 
ظــواهــر الــوجــود وأشــّدهــا عــظمة وأكــثرهــا جــماال.. إنــه مشهــد 


انبالج الحياة وتفتح كينونتها وحركة انتشارها.

أمـــا املشهـــد الـــسماوي فـــإن مـــهمته هـــي الـــحكايـــة عـــن الـــوجـــه 
اآلخـــر مـــن وجـــهي الـــوجـــود، وعـــلى صـــفحته تتجـــلى الـــحقيقة 
املــقابــلة لــلحقيقة الــتي يُــبرزهــا املشهــد األرضــي، فــهو يــصور 
ظــــــاهــــــرة األفــــــول والــــــزوال، مــــــوحــــــيًا لــــــنا بــــــما تــــــنبض بــــــه هــــــذه 


الظاهرة من سحر وجمال. 

هـنا فـي هـذا املشهـد تحـدث حـركـة انسـالخ الـنهار مـن الـليل، 
فــــــإذا الــــــعتمة ســــــائــــــدة واألرض يــــــعّمها الــــــظالم. وهــــــنا أيــــــضا 
تجــري الــشمس فــي مــسارهــا املــرســوم، لــتنتهي إلــى مســتقر 
لــــها، وتــــبلغ غــــايــــتها املــــحتومــــة. كــــما إنــــنا وفــــي املشهــــد نــــفسه 
نــرى الــقمر وهــو يــتدرج فــي مــنازلــه حــتى يــعود رقــيقا خــافــت 
الـنور وكـأنـه الـعرجـون الـقديـم... وهـكذا تـنطق عـناصـر املشهـد 


السماوي كلها بمعنى واحد هو معنى األفول والغياب.

ثـــم بـــعد ذلـــك يـــتآلـــف املشهـــدان املـــتقابـــالن لـــيشّكال مـــعا لـــوحـــة 
واحــــــدة تــــــضم عــــــلى رقــــــعتها كــــــال مظهــــــري حــــــركــــــة الــــــوجــــــود: 
االنــبثاق والــزوال. حــينئذ تــتكامــل الــصورة، وتــتآزر األضــداد، 
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فـيضيء كـلٌّ مـن الـضديـن رفـيقه، ويـشاركـه فـن الـبيان، حـتى 
يـــغدو لـــسانـــهما لـــسانـــا مشـــتركـــا يـــفصح عـــن جـــوهـــر الـــحقيقة 


الواحدة، ويشير إلى ما تكتنز به من جمال. 

ضدان ملا استجمعا حسنا 

والضد يظهر حسنه الضد 
 

والـخالصـة هـي أن املـرء ال يجـد فـي هـذه اآليـات املـباركـة ذكـًرا 
للجـمال بـاسـمه، ولـكنّه يجـد الجـمال حـاضـرًا فـي كـل جـزء مـن 
أجــزاء هــذه الــلوحــة الــبديــعة، ويــشعر بــاملشهــد كــّله وقــد تــآلــفت 
عــــــناصــــــره املــــــتنوعــــــة لــــــتبدع وحــــــدةً مــــــتناســــــقًة فــــــّواحــــــًة بــــــعبق 
الجـمال، فهـذه اآليـات مـع أنـها لـم تـنّص عـلى الجـمال بـلفظه، 
لــــــكنها ومــــــن خــــــالل وصــــــف مــــــشاهــــــده تشــــــّد انــــــتباهــــــنا إلــــــيه، 


وتجعلنا نقيم في حضرته مباشرة ونلقاه وجًها لوجه.

الجهة الثانية: النص على الجمال بلفظه 

مــــن اآليــــات الــــتي تــــنّص عــــلى الجــــمال بــــلفظه قــــولــــه تــــعالــــى: 
ُلوَن * َولَـُكمْ  نَْها تَأْكُـ َلَقَها لَـُكْم فِـيَها ِدْفٌء َومَـنَافِـعُ َومِـ {َواألَنْـَعاَم خَـ
ِمُل أَثْــَقالَــُكمْ  وَن * َوتَحْــ رَحُــ نَي تَسْــ نَي تُــِريــُحوَن َوحِــ َماٌل حِــ فِــيَها جَــ
ـُكْم لَــَرُؤوفٌ  ـْم تَــُكونُــواْ بَــالِــِغيِه إاِلَّ بِــِشقِّ األَنــفُِس إِنَّ َربّـَ إِلَــى بَــَلٍد لّـَ


.( 1رَِّحيٌم}(

ا  َماِء بُــــــُروجًــــــ َعْلنَا فِــــــي الــــــسَّ ومــــــنها قــــــولــــــه ســــــبحانــــــه: {َولَــــــَقْد جَــــــ

.( 2َوزَيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن}(

يــالحــظ أن هــذه اآليــات املــباركــة تــنّص عــلى الجــمال بــاأللــفاظ 
الــــدالــــة عــــلى مــــعناه كـ(الجــــمال) و(الــــزيــــنة)، وال تــــقتصر عــــلى 


وصف مشاهده كما هو الحال في اآليات السابقة.

الجهة الثالثة: إبراز بعض عناصر الجمال 

1 - سورة النحل، اآلية 6-5.
2 - سورة الحجر، اآلية 16.
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إضــــافــــة إلــــى الــــوصــــف، وإضــــافــــة إلــــى الــــنّص عــــلى الجــــمال 
بـــلفظه، نجـــد الـــقرآن الـــكريـــم يـــتناول الجـــمال بـــطريـــقة ثـــالـــثة، 
وهـــي إبـــراز بـــعض الـــعناصـــر الـــتي يـــتّكون مـــنها، ومـــن أمـــثلة 


ذلك األلوان وما تتّميز به من بهاء وتنّوع.

نَا  رَجْــ َماِء مَــاًء فَأَخْــ َن الــسَّ قــال تــعالــى: {أَلَــْم تَــَر أَنَّ اهللََّ أَنــزََل مِــ
ْمرٌ  َدٌد بِــــيٌض َوحُــــ َن الْــــجِبَاِل جُــــ ـــْختَلِفًا أَلْــــَوانُــــَها َومِــــ ِه ثَــــَمرَاٍت مّـُ بِــــ
َن الـــــــنَّاِس َوالـــــــدََّوابِّ  وٌد * َومِـــــــ ــــــْختَلٌِف أَلْـــــــَوانُـــــــَها َوغَـــــــرَابِـــــــيُب سُـــــــ مّـُ


.( 1َواألَنَْعامِ ُمْختَلٌِف أَْلَوانُُه}(

رَاٌب مُــــْختَلِفٌ  ْن بُــــطُونِــــَها شَــــ ُرُج مِــــ وقــــال فــــي آيــــة أخــــرى: {يَخْــــ

.( ُروَن}( 2أَْلَوانُُه ِفيِه ِشفَاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِفي ذَلَِك آليًَة لَِقْومٍ يَتَفَكَّ

وقـال أيـًضا: {َومَـا ذََرأَ لَـُكْم فِـي األَرِْض مُـْختَلِفًا أَلْـَوانُـُه إِنَّ فِـي 

.( ُروَن( 3ذَلَِك آليًَة لَِقْومٍ يَذَّكَّ

تــمثّل األلــوان عــنصًرا مــن الــعناصــر املــحسوســة للجــمال، وقــد 
اهـــتم الـــقرآن الـــكريـــم بهـــذا الـــعنصر اهـــتمامًـــا بـــالـــًغا، فـــتتبّعه 
فــــي الــــعديــــد مــــن مــــجاالتــــه، الفــــتًا إلــــى السحــــر والــــبهاء الــــذي 
تـــبديـــه ألـــوان الـــصخور والـــنباتـــات والـــدواب واألنـــعام والـــناس 
والشــراب الــذي يخــرج مــن بــطون النحــل... ويُــنبّه الــقرآن فــي 
أثـــناء حـــديـــثه عـــن عـــنصر الـــلون عـــلى ســـمة اخـــتالف األلـــوان 
وتـــــنّوعـــــها، مـــــّما يُـــــضفي عـــــلى هـــــذا الـــــعنصر رونـــــًقا وحـــــيويـــــة 


تُبعدانه عن ملل التكرار، وتنتشالنه من سأم الرَّتابة.


الجهة الرابعة: التنبيه على األثر النفسي للجمال

دات الجــــمال املــــختلفة  كــــما يــــلفتنا الــــقرآن الــــكريــــم إلــــى تجسّــــ
ه بـــنا أيـــضا إلـــى الـــعالـــم  فـــي الـــعالـــم الـــخارجـــي، فـــإنـــه يـــتوجّـــ
الــداخــلي لــلنّفس اإلنــسانــية، لــيرصــد مــا يُحــدثــه فــيها الجــمال 


من أثر.

1 - سورة فاطر، اآلية 28-27.
2 - سورة النحل، من اآلية69.

3- سورة النحل، اآلية 13.
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يَ َوأَنــبَتْنَا  ا َوأَلْــَقيْنَا فِــيَها َرَواسِــ َدْدنَــاهَــ قــال تــعالــى: {َواألَرَْض مَــ

.( 1ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ بَِهيجٍ(

نَ  َماَواِت َواألَرَْض َوأَنـزََل لَـُكم مّـِ َلَق الـسَّ ْن خَـ وقـال سـبحانـه: {أَمّـَ
اَن لَـــُكْم أَن  ــا كَـــ َدائِـــَق ذَاَت بَـــْهَجٍة مّـَ ِه حَـــ َماِء مَـــاء فَأَنـــبَتْنَا بِـــ الـــسَّ


.( عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلون( 2تُنِبتُوا َشَجرََها أَإَِلٌه مَّ

َليَْها امْلَـــاءَ  َدةً فَِإذَا أَنْـــزَلْـــنَا عَـــ امِـــ وقـــال أيـــًضا: {َوتَـــَرى األَرَْض هَـــ

.( 3اْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنْبَتَْت ِمْن ُكلِّ زَْوجٍ بَِهيجٍ}(

 إن مـــا يـــميز الجـــمال عـــن بـــاقـــي املـــدركـــات الـــحسية هـــو أنـــه 
يـــــــــتعدى طـــــــــور انـــــــــفعال الـــــــــحواس، ويـــــــــتجاوز عـــــــــملية االدراك 
الـذهـني، لـيتغلغل فـي أغـوار الـنفس مـثيرًا فـيها شـعورًا فـريـًدا 


يسر القلب ويأسر اللب، وذلك هو الشعور بالبهجة.

دليل الجمال يف القرآن 

لـم يـوِل الـقرآن الـكريـم الجـماَل كـّل تـلك الـعنايـة -والـتي أشـرنـا 
إلـــى بـــعض أمـــثلتها- ألجـــل إمـــتاع الـــحواّس وإبـــهاج الـــنّفس 
فـــــــقط، بـــــــل قـــــــصد مـــــــن وراء ذلـــــــك إلـــــــى تحـــــــريـــــــك الـــــــفكر وهـــــــزّ 
الــوجــدان، لــيرى اإلنــساُن فــي الجــمال آيــًة تــحكي عــن وجــود 
اهلل تـعالـى، وتـعكس بـعض الـظالل لـبهاء صـفاتـه، ولـذلـك نجـد 
أن الـــقرآن الـــكريـــم يـــنّص صـــراحـــة عـــلى كـــون الجـــمال يـــشّكل 
آيــــة جــــليّة مــــن آيــــات اهلل الــــدالّــــة عــــلى عــــظمة وجــــوده تــــعالــــى، 
واألمـــثلة عـــلى ذلـــك كـــثيرة، نـــكتفي بـــإيـــراد نـــماذج مـــنها. عـــلى 
أنــه يجــدر االلــتفات إلــى أن مــا قــد يــتكّرر االســتشهاد بــه مــن 
اآليــات الــقرآنــية فــإن مــرّده إلــى اخــتالف الــغرض، حــيث كــان 
املــــقصود ســــابــــًقا اإلشــــارة إلــــى مــــدى عــــنايــــة الــــقرآن بــــحقيقة 
الجــــمال، بــــينما املــــقصود هــــنا هــــو بــــيان أن الــــقرآن قــــد نــــصّ 

1 - سورة ق، اآلية 7.
2 - سورة النمل، اآلية 60.

3 - سورة الحج: من اآلية5.
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عــــــــلى الجــــــــمال بــــــــما هــــــــو آيــــــــة ودلــــــــيل يــــــــشير إلــــــــى وجــــــــود اهلل 

سبحانه، وتتجلى فيه عظمة صفاته جّل جالله.

ا  يَْف بَــنَيْنَاهَــ َماِء فَــْوقَــُهْم كَــ قــال تــعالــى: {أَفَــَلْم يَــنظُُروا إِلَــى الــسَّ
ا َوأَلْــَقيْنَا فِــيَها  َدْدنَــاهَــ ا َومَــا لَــَها مِــن فُــُروجٍ * َواأْلَرَْض مَــ ـنَّاهَــ َوزَيّـَ
َرَواِسيَ َوأَنبَتْنَا ِفيَها ِمن ُكلِّ زَْوجٍ بَِهيجٍ * تَبِْصرَةً َوِذْكَرى لُِكلِّ 
نَّاتٍ  ِه جَــ ا فَأَنــبَتْنَا بِــ ـبَارَكًــ َماِء مَــاًء مّـُ َن الــسَّ ـِنيٍب * َونَــزَّلْــنَا مِــ بٍْد مّـُ عَــ


.( 1َوَحبَّ اْلَحِصيِد * َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت لََّها طَْلعٌ نَِّضيٌد}(

يــدعــونــا هــذا الــنص الــقرآنــي إلــى الــنظر فــي آيــات اهلل، ومــن 
بـينها الـبهجة الـتي يـثيرهـا جـمال الـنبات فـي الـنفس، ثـم يـبني 
لـنا أن هـذه اآليـات إنـما تـمثّل تـبصرة وذكـرى لـيعقل اإلنـسان 


ويرجع إلى حضرة مواله.

ومـثل هـذه الـدعـوة نـصادفـها فـي نـصوص قـرآنـية عـديـدة، كـما 
فـي قـولـه تـعالـى: {َومَـا ذََرأَ لَـُكْم فِـي األَرِْض مُـْختَلِفًا أَلْـَوانُـُه إِنَّ 


.( ُروَن}( 2ِفي ذَلَِك آليًَة لَِّقْومٍ يَذَّكَّ

َماَواِت َواألَرَْض َوأَنــزَلَ  َلَق الــسَّ ـْن خَــ وكــذلــك قــولــه ســبحانــه: {أَمّـَ
انَ  ــا كَـــ َدائِـــَق ذَاَت بَـــْهَجٍة مّـَ ِه حَـــ َماِء مَـــاء فَأَنـــبَتْنَا بِـــ ــَن الـــسَّ لَـــُكم مّـِ

.( عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن}( 3َلُكْم أَن تُنِبتُوا َشَجرََها أَإَِلٌه مَّ

فـــــــانـــــــظر كـــــــيف جـــــــعل ســـــــبحانـــــــه اخـــــــتالف األلـــــــوان آيـــــــة لـــــــقوم 
يــذّكــرون، وكــيف اتّخــذ مــن بــهجة الحــدائــق دلــيالً عــلى وجــوده 

سبحانه، بل على نفي وجود شريك له في الصنع والتدبير.

ومـــن بـــني اآليـــات الـــقرآنـــية الـــتي تـــنص عـــلى الجـــمال كـــدلـــيٍل، 

نورد هذا النص األخير:

نَا  رَجْــ َماِء مَــاًء فَأَخْــ َن الــسَّ قــال تــعالــى: {أَلَــْم تَــَر أَنَّ اهللََّ أَنــزََل مِــ
ْمرٌ  َدٌد بِــــيٌض َوحُــــ َن الْــــجِبَاِل جُــــ ـــْختَلِفًا أَلْــــَوانُــــَها َومِــــ ِه ثَــــَمرَاٍت مّـُ بِــــ
َن الـــــــنَّاِس َوالـــــــدََّوابِّ  وٌد * َومِـــــــ ــــــْختَلٌِف أَلْـــــــَوانُـــــــَها َوغَـــــــرَابِـــــــيُب سُـــــــ مّـُ

1 - سورة ق، من اآلية 6- 10.
2 - سورة النحل، اآلية 13.
3 - سورة النمل، اآلية 60.
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بَاِدهِ  ْن عِــــ ـــَما يَــــْخَشى اهللََّ مِــــ ذَلِــــَك إِنّـَ َواألَنْــــَعامِ مُــــْختَلٌِف أَلْــــَوانُــــُه كَــــ

.( 1اْلُعَلَماء}(

لــــقد جــــعل ســــبحانــــه مــــا يــــثيره اخــــتالف األلــــوان مــــن جــــاذبــــية 
وسحـــٍر عـــّلة لـــخشية الـــعلماء مـــن اهلل جـــّل جـــاللـــه، فـــهم عـــندمـــا 
يــــــلتقون بــــــما تُظهــــــره املخــــــلوقــــــات مــــــن جــــــمال، فــــــإن نــــــفوســــــهم 
تســــتشعر عــــظمة مــــن أبــــدعــــه، وتــــتفتح بــــصائــــرهــــم عــــلى بــــالــــغ 
حــــكمته، وتــــدرك عــــقولــــهم ســــعة عــــلمه، فــــتطغى عــــلى كــــيانــــهم 


الدهشة وتسيطر على قلوبهم الخشية.

ـَما يَــْخَشى اهللََّ  ذَلِــَك إِنّـَ  وإنــه ألمــر الفــت لــالنــتباه أن عــبارة {كَــ
بَاِدِه الْــــُعَلَماء} لــــم تــــرد فــــي ســــياق الحــــديــــث عــــن بــــعض  ْن عِــــ مِــــ
املـــــــوضـــــــوعـــــــات الـــــــخاصـــــــة بـــــــعلوم الـــــــطبيعة، وإنـــــــما -وخـــــــالفًـــــــا 
لـلمتوقـع- قـد وردت هـذه الـعبارة فـي سـياق اسـتعراض جـانـب 
مـن مـشاهـد جـمال الـكون. وكـأنـما ثـمة تـأكـيد عـلى خـصوصـية 
الجـــــــمال وأهـــــــميته، فـــــــهو كـــــــما يـــــــشّكل مـــــــوضـــــــوعـــــــا مشـــــــتركـــــــا 
لــإلحــساس والــبهجة يــلتقي عــنده بــنو االنــسان عــلى اخــتالف 
مـــشاربـــهم، فـــإنـــه يـــشّكل فـــي الـــوقـــت عـــينه مـــوضـــوعـــا صـــالـــحا 
لـــــتدقـــــيقات الـــــعلماء وتـــــوغـــــلهم فـــــي اســـــتنباش أســـــرار الـــــكون 


واستنباط حقائقة وسننه. 

والــنتيجة الــتي يــوصــلنا إلــيها الــقسم الــثانــي مــن الــبحث هــي 
أن الــــقرآن الــــكريــــم قــــد اعــــتنى عــــنايــــة بــــالــــغة بــــنعمة الجــــمال 
الــواســعة االنــتشار فــي الــكون، والــعظيمة األهــمية لــإلنــسان، 
فـــــلفت إلـــــيها مـــــراًرا وتـــــكراًرا، ونـــــّص عـــــليها كـــــآيـــــة بـــــاهـــــرة مـــــن 


اآليات اإللهية التي تدعو اإلنسان إلى التدبّر والتعّقل.

1 - سورة فاطر، اآلية 28-27.
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القسم الثالث: 

كيفية االستدالل بالجمال 

أسس دليل الجمال 

إن املـنهج الـقرآنـي الـعام فـي تـناول األدلّـة واآليـات يـعَمُد إلـى 
طـــــرح أصـــــل الـــــدلـــــيل واإلشـــــارة إلـــــى أهـــــّم مـــــعاملـــــه، ثـــــم يـــــترك 
لـــإلنـــسان نـــفسه عـــملية الـــتتبّع والـــتدقـــيق، وتـــرتـــيب املـــقّدمـــات، 


واستخراج النتائج.

فــالــقرآن الــكريــم يــدعــو ويــنبّه، ويُــوكــل األمــر بــعدهــا لــإلنــسان 
لـكي يـتأمّـل ويـتدبّـر، مسـتخدمًـا مـا وهـبه إيـاه املـولـى مـن قـدرة 


على الفهم واإلبداع ليبحث ويحّقق، ويستنتج ويستنبط.

وقــد مــّر بــنا ســابــًقا مــدى الــعنايــة الــتي أوالهــا الــقرآن الــكريــم 
للجــــــمال، وكــــــيف نــــــبّه عــــــليه كــــــنعمٍة عــــــظيمٍة مــــــن نِــــــَعم املــــــولــــــى 
سـبحانـه، والـتي تـنهض كـآيـة جـليّة مـن آيـات اهلل فـي الـكون، 


تدّل على وجوده وتعكس بهاء صفاته.

وبــــــقي عــــــلينا اآلن أن نــــــدرس أهــــــّم مــــــقدمــــــات هــــــذا الــــــدلــــــيل، 
واألســــَس الــــتي يــــبتني عــــليها، والــــطريــــقَة الــــتي مــــن خــــاللــــها 


يمكن تحصيل النتيجة املطلوبة.

ويــبدو أنــه هــنالــك أربــع نــقاط مــهمة تــشّكل مــقّدمــات أســاســية 
فـــــي دراســـــة دلـــــيل الجـــــمال، وهـــــذا مـــــا دفـــــعنا إلـــــى بـــــحث كـــــل 


واحدة منها بصورة مستقلة وتحت عنوان خاص.


املقدمة األولى: وفرة الجمال وسعة انتشاره

عة  أشـرنـا فـيما مـضى إلـى مـا يـتمتع بـه الجـمال مـن وفـرة وسَـ
انــتشار، وذلــك تــحت عــنوان (ســرايــة الجــمال فــي الــكون)، وال 
نـريـد هـنا تـكرار مـا سـبق بـيانـه، ولـكنّا ومـن بـاب الـتأكـيد فـقط 
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نذكر بعض أقوال العلماء واملفكرين في املوضوع.

 يـــقول ا. كـــريـــسي مـــوريـــسون فـــي كـــتابـــه "الـــعلم يـــدعـــو إلـــى 

اإليمان": 

(والجـمال يـبدو مـالزمًـا لـلطبيعة، وجـمال الـّسحب وقـوس قـزح، 
والـــسماء الـــزرقـــاء، والـــبهجة الـــرائـــعة الـــتي تـــمأل نـــفس الـــناظـــر 
إلـى الـنجوم، وإلـى الـقمر فـي طـلوعـه، والـشمس فـي غـروبـها، 
وإلـــى روعـــة الظهـــر الـــفائـــقة، كـــّل ذلـــك يهـــزّ مـــشاعـــر اإلنـــسان 
ويسحـــــره، وتـــــحت املـــــيكروســـــكوب تجـــــد أصـــــغر حـــــيوان وأدقّ 
زهـرة، تـزيّـنها خـطوٌط مـن الجـمال مُـحكمة الـصنع، والخـطوط 
الـــــبلوريـــــة الـــــتي لـــــلعناصـــــر واملـــــركـــــبات، مـــــن نُـــــدفـــــة الـــــثلج إلـــــى 
األشـــــكال األصـــــغر مـــــنها، إلـــــى مـــــا ال نـــــهايـــــة، هـــــي صـــــادقـــــة 
لـدرجـة مـدهـشة، حـتى إن الـفنّان لـيس بـوسـعه إال أن يـقّلدهـا 


.( 1أو يجمعها مًعا...)(

ويــقول "ديــفيد بــوم": (كــل مــا يــمكن الــعثور عــليه فــي الــطبيعة 
تــــقريــــبًا، يــــتبّدى عــــن شــــيء مــــن الجــــمال، ســــواء فــــي اإلدراك 


.( 2الفوري له وفي التحليل الفكري)(

ويـــقول "ألـــكسندر ألـــيوت": (يـــبدو أن الجـــمال وجـــه مـــن أوجـــه 

.( 3كل شيء)(

وأقــــــــوالــــــــهم فــــــــي ذلــــــــك كــــــــثيرة مــــــــتنّوعــــــــة يــــــــضيق املــــــــجال عــــــــن 

االستفاضة في نقلها.


املقّدمة الثانية: الجمال حقيقة أصيلة

(قـضى بـرنـارد بـرنـسون عـصر أحـد األيـام وهـو يـتأمّـل رسـومًـا 
صــينية ملــشاهــَد شــتويــة، وعــندمــا نــهض فــي الــنهايــة لــيذهــب، 
رأى نــــــــافــــــــذة املــــــــتحف وقــــــــد امــــــــتألت بــــــــَغَسق ثــــــــلجي، فهــــــــتف 

1 - ا. كـــريـــسي مـــوريـــسون: الـــعلم يـــدعـــو لـــإليـــمان، تـــعريـــب األســـتاذ محـــمود 
صالح الفلكي، مكتبة النهضة المصرية – القاهرة، ص 135-134.
2 - نقالً عن كتاب: العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص73.

3 - آفاق الفن، مرجع سابق، ص159.

27




.( 1-مشيرًا إلى النافذة-: تلك أفضلها جميًعا)(

لـــقد أحـــّس بـــرنـــارد أن مشهـــد الـــثلج الـــذي تَـــعرِضـــه الـــطبيعة، 
والـــــــذي تُـــــــشّكل الـــــــنافـــــــذة إطـــــــارًا لـــــــه، هـــــــو أجـــــــمل مـــــــن جـــــــميع 


املشاهد الشتوية التي تعرضها لوحات املتحف.

تـــمثّل هـــذه املـــفاضـــلة بـــني الجـــمال الـــطبيعي والجـــمال الـــفنّي 
واحـــدة مـــن قـــضايـــا عـــديـــدة تُـــطرح عـــلى بـــساط الـــبحث حـــول 
طـــبيعة كـــلٍّ مـــن هـــذيـــن الجـــمالـــني، وحـــول الـــّصلة الـــتي تـــربـــط 


بينهما.

ولـكن الـذي يـهّمنا اآلن مـن بـني تـلك الـقضايـا هـو الـسؤال عـّما 
إذا كـــــــان الجـــــــمال الـــــــطبيعي يـــــــعتبر أمـــــــًرا مـــــــراًدا ومـــــــقصوًدا 
بــــالــــذات، أو أنــــه مجــــرّد أمــــر ثــــانــــوي وعــــارض؟ ويــــختّص هــــذا 
الـــسؤال بـــالجـــمال الـــطبيعي فـــقط دون الجـــمال الـــفنّي، إذ ال 
ريــب فــي أن الجــمال الــذي تــبديــه -مــثال- لــوحــة ال يظهــر فــيها 
بــمحض الــصدفــة وعــن طــريــق االتــفاق، بــل مــن املســلم بــه أن 
الـفنّان يـسعى إلـى خـلقه، ويـقصد إلـى إبـداعـه، وهـذا ال يـمنع 
مـــن وجـــود أغـــراض أخـــرى تحـــملها الـــلوحـــة فـــي داخـــلها، بـــل 
لـــــعلها تـــــكون مـــــن الـــــعناصـــــر الـــــضروريـــــة فـــــي بـــــنائـــــها وســـــموّ 
قـيمتها، غـير أن الـفنّان إذا أراد لـلوحـته أن تحـمل مـغزى مـن 
املــغازي أو تــنطق بــمعنى مــن املــعانــي، فــإنــه يــوحــي بــه إيــحاءً 
مـن خـالل مـا يُـشيعه فـي أرجـاء لـوحـته مـن الجـمال، فـالجـمال 
فـــي مـــثل هـــذا املـــورد هـــو الـــلغة الـــتي يســـتخدمـــها الـــفنان فـــي 
أداء رسـالـته، ولـذلـك يـمكن الـقول وبـكل اطـمئنان: إن الجـمال 
الـــــذي يظهـــــر فـــــي األعـــــمال الـــــفنّية هـــــو أمـــــر مـــــقصود لـــــلفنان، 


وليس مجرد شيء ثانوي أو عارض.

هــــــــذا فــــــــيما يــــــــتعّلق بــــــــالجــــــــمال الــــــــفني. فــــــــماذا عــــــــن الجــــــــمال 

الطبيعي؟

َلم  يــبدو أن مــسألــة وجــود قــصد فــي الجــمال الــطبيعي لــم تَسْــ

1 - نفسه، ص 192.
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مــن املــناقــشة واألخــذ والــرّد، وقــد ظهــر فــي اإلجــابــة عــلى هــذه 
املـــسألـــة اتـــجاهـــان، يـــرى أحـــدهـــما أن الجـــمال لـــم يـــكن أمـــًرا 
مـقصوًدا فـي عـالـم الـطبيعة، بـينما يـرى اآلخـر عـكس مـا يـراه 


األول.

ومــــمن عــــبّر عــــن االتــــجاه األول الــــفيلسوف الــــفرنــــسي "جــــان 
بـول سـارتـر" فـي كـتابـه (مـا األدب؟)، حـيث ذكـر فـيه أنـه يـمكن 
) إلــــى الــــضرورة الــــتي  1إرجــــاع وجــــود الجــــمال فــــي الــــطبيعة(

تـفرضـها طـبيعة قـوانـني املـادة، مـما يـنفي أن يـكون هـنالـك أيّـة 
إرادة أو قــــصد وراء مــــا تــــزخــــر بــــه الــــطبيعة مــــن جــــمال، وقــــد 
أوضــــــح ذلــــــك بــــــقولــــــه: (يــــــمكن شــــــرح العشــــــب األخــــــضر عــــــلى 
حســــــب قــــــوانــــــني عــــــلم الــــــحياة وبــــــمقتضى خــــــصائــــــص ثــــــابــــــتة 
وبـــــحكم مـــــا تُـــــحتّمه الـــــعوامـــــل الـــــجغرافـــــية، عـــــلى حـــــني الـــــلون 
األزرق فــــــي املــــــاء ســــــببه عــــــمق النهــــــر أو طــــــبيعة املجــــــرى أو 


.( 2سرعة التيار...)(

- لــــم تــــكن مــــقصودة بــــحيث  وهــــذا يــــعني أن زرقــــة املــــاء -مــــثالً
تــضفي عــلى املــاء جــماالً، وإنــما هــي قــوانــني الــطبيعة تــؤّدي 
وظــائــفها، فيَظهــُر نــتيجًة لــذلــك الجــماُل وبــصورة عــرضــية غــير 
مــــــقصودة وال مــــــرادة، فــــــليس الجــــــمال ســــــوى مظهــــــر ثــــــانــــــوي 


تفرضه قوانني املاّدة وتحتّمه ضروراتها.


هذه هي خالصة االتجاه األول.

أمــا االتــجاه الــثانــي فــإنــه يــرى أن الــضرورة ال تــكفي وحــدهــا 
لـتفسير ظـهور الجـمال، بـل الجـمال وجـد نـتيجة إرادة ووعـي، 

1 - يـــــقع الحـــــديـــــث حـــــول الجـــــمال الـــــطبيعي فـــــي مـــــقامـــــين إذ هـــــو قـــــد يـــــتناول 
ظــــاهــــرة مــــفردة كجــــمال زهــــرٍة أو جــــمال خــــضرِة العشــــب أو زرقــــة الــــماء، وقــــد 
يـــــتناول مشهـــــًدا مـــــركـــــبًا كجـــــمال مـــــنظر مـــــؤلّـــــف مـــــن البحـــــر والـــــسماء والسهـــــل 
والشجـــــر، فـــــيحاول تـــــعليل مـــــا فـــــي هـــــذا الـــــمنظر مـــــن تـــــناســـــب، ولـــــكننا ورومًـــــا 
لـالخـتصار قَـَصرنـا الـكالم عـلى الـمقام األول فـقط، إذ يـكفي أن نـدلّـل عـلى أن 
مـا يـوجـد فـي الـظاهـرة الـمفردة مـن جـماٍل هـو أمـر مـراد ومـقصود، لـيثبت بـذلـك 

وجود القصد في ظهور الجمال في الطبيعة.
2 - جــان بــول ســارتــر: مــا األدب، تــعريــب د. محــمد غــنيمي هــالل، دار نــهضة 

مصر للطباعة والنشر، ص58.
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مـما يـجعله أمـًرا مـقصوًدا بـالـذات، ولـيس مجـرّد شـيء ثـانـوي 

وعارض كما يراه أصحاب االتجاه األول.

ويـــمكن االســـتدالل عـــلى ذلـــك بـــما أورده مـــؤلّـــفا كـــتاب "الـــعلم 

في منظوره الجديد" حيث قاال:

ا تــمثيليًا لــذلــك. فــقد يســتطيع أحــدنــا أن يــبني  (لــنأخــذ قــياسًــ
زًا كــــــليًا بــــــمعّدات مــــــيكانــــــيكية إلنــــــتاج  مــــــصنع ســــــيارات مجهّــــــ
ــــب فـــــي اآللـــــية  عـــــربـــــات جـــــميلة، بـــــل هـــــو قـــــد يســـــتطيع أن يـــــركّـِ
الجـــــمال الـــــناتـــــج عـــــن الـــــتصميم والـــــلون، ولـــــكن الجـــــمال فـــــي 
الــــسيارة ال يُــــصبح بــــذلــــك ضــــرورة مــــطلقة، إذ تــــظلُّ الــــعربــــات 
اب بـفعالـية. ومـن املـمكن اخـتراع  الـبشعة قـادرةً عـلى نـقل الـركّـ
آالٍت إلنـــتاج عـــربـــات كهـــذه بـــالـــطريـــقة نـــفسها. ليســـت هـــنالـــك 
أي ضـــــــــرورة مـــــــــطلقة تَـــــــــفرض فـــــــــي املـــــــــقام األول أن تشـــــــــتمل 
الــقوانــني الــفيزيــائــية لــلطبيعة عــلى الــبساطــة والــتناســق. ولــنا 
أن نــــــتصّور كــــــونًــــــا آخــــــر ذا قــــــوانــــــني طــــــبيعية غــــــير مــــــتماثــــــلة، 
ومــــــعّقدة لــــــغير ضــــــرورة، يُــــــنتج نُــــــَدفًــــــا ثــــــلجية بــــــشعة بــــــضرورة 
مــــيكانــــيكية. الــــضرورة إذن ال تــــقّدم تــــفسيرًا نــــهائــــيًا للجــــمال 


.( 1الذي نجده في الجوامد)(

وهـذا يـعني: أن جـمال كـائـنات الـطبيعة، مـع أنـه قـد يـنبع مـن 
صــــــميم الــــــقوانــــــني الــــــفيزيــــــائــــــية والــــــكيمائــــــية، ولــــــكن مــــــا يــــــجب 
مــالحــظته هــو أن هــذه الــقوانــني قــد انــتُخبت بــطريــقة خــاصــة 
بــحيث تُــنتج الجــمال إلــى جــانــب الــوظــائــف األخــرى املــرتــبطة 
بـــاألشـــياء، وذلـــك ألنـــه لـــم يـــكن مـــن املســـتحيل أن تـــوجـــد هـــذه 
الــــــقوانــــــني بــــــصورة أخــــــرى مــــــختلفة، بــــــحيث تــــــعطي األشــــــياء 
جـميع خـصائـصها املـطلوبـة، ولـكن دون أن تـمنحها الجـمال. 
بة بــــاملــــصنوعــــات البشــــريــــة، إذ مــــن املــــمكن  وهــــذا شــــديــــد الشّــــ
تــصميم مــصنع لــلسيارات -واملــصنع هــنا هــو بــمثابــة قــوانــني 
الـــــطبيعة- يُـــــنتج ســـــيارات مـــــتينة وســـــريـــــعة وقـــــادرة عـــــلى نـــــقل 
الــركّــاب بــأفــضل صــورة، ولــكنها تــكون مــع ذلــك كــّله ســيارات 

1 - العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص72-71.

30



ذات مظهـــــر بـــــشع. وبـــــاملـــــقابـــــل فـــــإنـــــه يـــــمكن تـــــصميم املـــــصنع 
بـطريـقة أخـرى بـديـلة بـحيث يُـنتج جـميع املـواصـفات الـسابـقة 


إضافًة إلى الجمال. 

وعـليه فـإنـنا حـني نجـد أن الـسيارات الـتي تخـرج مـن املـصنع 
تــمتلك جــميع املــواصــفات املــرتــبطة بــما يــناط بــها مــن وظــائــف 
عــــــملية، وهــــــي عــــــالوة عــــــلى ذلــــــك ســــــيارات تــــــتميّز بــــــخاصــــــية 
الجـــمال، فـــإنـــنا نـــدرك حـــينئٍذ أن هـــذا املـــصنع قـــد ُروعـــي فـــي 


أساس تصميمه أن يُنتج الجمال.

واألمـــر عـــينه يـــنطبق عـــلى قـــوانـــني الـــطبيعة، فـــمما ال شـــك فـــيه 
أن جــــمال الــــكائــــنات إنــــما يَــــصدر عــــن هــــذه الــــقوانــــني، ولــــكن 
ّممت بـالـصورة  املـهّم فـي املـسألـة هـو أن هـذه الـقوانـني قـد صُـ
ُب الــــــــكائــــــــنات كــــــــل مــــــــا يُــــــــناط بــــــــها مــــــــن وظــــــــائــــــــف  الــــــــتي تَهَــــــــ
َمة الجـمال، وإال فـإنـه  ومسـتلزمـات، وتَهـبها فـي الـوقـت ذاتـه سِـ
لـــــم يـــــكن مـــــن املـــــحال وجـــــود قـــــوانـــــني تَـــــصدر عـــــنها جـــــميع مـــــا 
ة، ولـــكن دون أن  تـــحتاجـــه الـــكائـــنات لـــتأديـــة وظـــائـــفها الـــخاصّـــ


يصدر عنها الجمال.

فــالجــمال -إذًا- ال تُــحتّمه الــوظــائــف وال تَــفرضــه الــضرورات، 

بل هو أمر زائد على الضرورة ومقصود بالذات.

هــــذا ويــــمكن ألصــــحاب االتــــجاه الــــثانــــي أن يــــعرضــــوا نــــمطًا 
آخــر مــن األمــثلة يتجــّلى فــيها الــقصد الجــمالــي بــصورة أشــد 
ا مــن نــمط األمــثلة الــبسيطة واملحــدودة الــتي طــرحــها  وضــوحًــ
(ســــارتــــر)، وذلــــك مــــن قــــبيل الــــتنويــــعِ الــــنغمي الــــذي يــــتميز بــــه 
صــوت االنــسان، والــزخــرفــِة الــتي تُــزيّــن ريــش الــطيور، وكــذلــك 
األشــــــــكال والتخــــــــطيطات الــــــــتي تُظهــــــــرهــــــــا أوراق األشــــــــجار، 
وأيـًضا األلـوان الـزاهـية واملـتنوعـة الـتي تـتميّز بـها الـزهـور، أو 
الـــــرســـــومـــــات واألصـــــباغ الـــــتي تـــــزدهـــــي بـــــها الـــــفراشـــــات ومـــــا 
يــــشاكــــلها مــــن الحشــــرات، وإلــــى آخــــر الــــقائــــمة مــــما يــــضيق 
املــــجال عــــن وصــــفه وتــــعَداده.. ولــــنذكــــر بــــشيٍء مــــن الــــتفصيل 
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نــــموذجــــني فــــقط مــــن نــــماذج هــــذا الــــنمط، نُظهــــر بــــواســــطتهما 
شــــأن الــــنماذج األخــــرى مــــما تــــحتويــــه هــــذه الــــقائــــمة، ولــــيكن 


موضوع النموذج األول هو )صوت اإلنسان(. 

يـشير الـفيلسوف األملـانـي هيجـل إلـى تـميُّز الحنجـرة البشـريـة 

بالقول: 

(لـكن اآللـة األكـثر حـريـة واألدنـى إلـى الـكمال بـصوتـيتها هـي 
الحنجــــرة البشــــريــــة الــــتي تجــــمع بــــني اآلالت الــــوتــــريــــة واآلالت 
الـــــــنفخية، عـــــــلى اعـــــــتبار أنـــــــها فـــــــي جـــــــزء مـــــــنها عـــــــمود هـــــــواء 
اهــــتزازي، وتــــعمل فــــي جــــزء آخــــر مــــنها -بــــفضل الــــعضالت- 
كـوتـر مشـدود. وكـما أن لـون الجـلد البشـري يـمثل (...) تـركـيبا 
فـكرويـا لجـميع األلـوان األخـرى، وبـالـتالـي الـلون األدنـى إلـى 
الـــــكمال، كـــــذلـــــك يـــــشكل الـــــصوت البشـــــري الـــــكلية الـــــفكرويـــــة 
لـــــصوتـــــيات اآلالت الـــــخصوصـــــية. وهـــــو يـــــتسم -بـــــحكم ذلـــــك- 
بـــنغمية مـــثلى تـــتكيف مـــع جـــميع اآلالت، وتـــؤلـــف مـــع كـــل آلـــة 


.( 1منها طاقما مدهش الجمال)(

ويــبني مــؤلــفَا كــتاب "الــعلم فــي مــنظوره الجــديــد" األمــر نــفسه 

بالقول: 

(فــصوت اإلنــسان أكــثر بــراعــة وتــعبيًرا مــن أّي آلــة مــوســيقية، 
والــــضرورة ال تســــتلزم أن يــــكون لــــإلنــــسان صــــوت قــــادر عــــلى 
إخـــــراج نَـــــَغمات حـــــلوة، إذ يـــــكفي أن يـــــكون لـــــه صـــــوت رتـــــيب 
ومــمل، أو صــوت خــشن، لــالســتغاثــة أو لــلتعبير عــن حــاجــات 
بــــدنــــه، و"دارويــــن" نــــفسه أقــــّر بــــأن الــــضرورة ال تســــتطيع أن 
ِبيَ بـه اإلنـسان مـن مـواهـب مـوسـيقية فـطريـة، فـقد  ر مـا حُـ تفسّـ
قـال: "وحـيث إن االسـتمتاع بـاألنـغام املـوسـيقية والـقدرة عـلى 
إطــالقــها لــيسا مــن املــلكات الــتي تــعود عــلى اإلنــسان بــأدنــى 
نــفع فــي عــاداتــه الــيومــية الــحياتــية، فــال بــد مــن تــصنيفها فــي 

1 - هيجـل: فـن الـموسـيقى، تـعريـب جـورج طـرابـيشي، دار الـطليعة – بـيروت، 
ط1، 1980، ص52-51.
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.( 1عداد أكثر امللكات التي ُحِبيَ بها اإلنسان غموًضا")(

 فـــالـــصوت البشـــري يـــمثّل آيـــة بـــاهـــرة مـــن آيـــات الجـــمال فـــي 
الـكون، وهـو يـبرهـن بـوضـوح عـلى أن الـضرورة ال يـمكنها أن 


تفّسر وجود الجمال.

أمـــــا الـــــنموذج الـــــثانـــــي، فنســـــتمده مـــــن عـــــالـــــم الـــــطيور، حـــــيث 
يــصادف املــرء فــي هــذا الــعالــم مــن جــمال الــشكل ومــن روائــع 
الــــزخــــرفــــة والــــتلويــــن مــــا يبهــــر الــــحّس ويــــسيطر عــــلى أعــــماق 


النفس.

ولـــنذكـــر مـــن ذلـــك نـــبذة يـــسيرة مســـتقاة مـــن بـــعض فـــيوضـــات 
الم فــي خــطبته  أمــير املــؤمــنني عــلي بــن أبــي طــالــب عــليه السّــ


التي يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس.

الم فــي هــذه الخــطبة إلــى ثــالثــة أصــناف مــن  يــشير عــليه السّــ
صــنوف الــتشكيل الــلونــي الــذي تــبديــه الــطيور، فــمنها صــنف 
ى بــــألــــوان  أحــــادي الــــلون، وآخــــر يــــتميّز بــــلونــــني، وثــــالــــث مــــوشّــــ


عديدة متنوعة.

الم بـقولـه: (ونـسقها  أمـا الـصنفان األوالن، فـيبيّنهما عـليه السّـ
-أي الــطيور- عــلى اخــتالفــها فــي األصــابــيغ بــلطيف قــدرتــه، 
ودقـيق صـنعته، فـمنها مـغموس فـي قـالـب لـون ال يـشوبـه غـير 
لـــون مـــا غُـــمس فـــيه، ومـــنها مـــغموس فـــي لـــوِن صـــبغٍ قـــد طـــّوق 


.( 2بخالف ما ُصبغ به)(

الم الـــصنف األول وكـــأنـــه غُـــمس فـــي قـــالـــب  يـــصّور عـــليه السّـــ
يــــحتوي عــــلى لــــون واحــــد، ولــــذلــــك جــــاء هــــذا الــــطائــــر أحــــادي 
الـــلون لـــم يـــصطبغ بـــغيره مـــن األلـــوان، بـــينما يـــصور الـــصنف 
الـــثانـــي بـــأنـــه شـــبيه بـــاألول لـــجهة الـــغمس فـــي قـــالـــب الـــصبغ 

1 - نفسه ص72.
2 - ســـنورد مـــايـــتعلق بـــموضـــوعـــنا مـــن الخـــطبة فـــي مـــلحق يـــتلو الـــبحث وذلـــك 
ر لــلقارئ االطــالع عــليها، والخــطبة جــديــرة بــدارســات مــفّصلة ومــن نــواحٍ  لنيسّــ

وجهات عديدة، وليس فقط من الجهة المتعلقة بالجمال.
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الـواحـد، ولـكنه يـمتاز عـنه مـن جـهة أخـرى، إذ أنـه مـطّوق بـلون 

يخالف سائر بدنه.

أمــــا الــــصنف الــــثالــــث فــــأجــــلى مــــصاديــــقه الــــطاووس، وأمــــير 
الم يــــــــصف مــــــــختلف مــــــــعالــــــــم تــــــــشكيله  املــــــــؤمــــــــنني عــــــــليه السّــــــــ
الجــمالــي، كــحسن الــتكويــن، وروعــة الــزخــرفــة، وبــهاء األلــوان، 
وفـتنة الحـركـة... غـير أنـنا ورومًـا لـالخـتصار سـنكتفي بـبعض 


اإلشارات السريعة مما يتعّلق بألوان الطاووس فقط.

الم الــتنّوع الــعجيب أللــوان الــطاووس بــقولــه:  يــصف عــليه السّــ
(وقــــّل صــــبغٌ إال وقــــد أخــــذ مــــنه بقســــط، وعــــاله بــــكثرة صــــقالــــه 
وبـــــريـــــقه وبـــــصيص ديـــــباجـــــه ورونـــــقه)، فـــــالـــــطاووس أشـــــبه مـــــا 
معت فــــيه مــــعظم ألــــوان الــــطبيعة، أو  يــــكون بــــمعرض فــــني جُــــ
كـــأنـــه دائـــرة لـــلمعارف دّونـــت بـــاأللـــوان ال بـــالـــكلمات. بـــل األمـــر 
الم- حــيث  أبــعد مــن ذلــك وأعــجب -كــما يــبنّي اإلمــام عــليه السّــ
إن الــــــطاووس يــــــعلو بــــــأصــــــباغــــــه عــــــلى مــــــا فــــــي الــــــطبيعة مــــــن 
أصــــــباغ، ويــــــزيــــــد عــــــليها بــــــكثرة صــــــقالــــــه وبــــــريــــــقه وبــــــصيص 


ديباجه ورونقه.

وإذا مــــا أراد املــــرء أن يــــشاهــــد كــــافّــــة أزهــــار الــــربــــيع مُــــنتَخبة 
مــــــنّسقة فــــــي روضــــــة واحــــــدة، فــــــلينظر إلــــــى الــــــطاووس، ذلــــــك 
الم بــالــقول: (إن  الــكائــن الــذي يــصفه أمــير املــؤمــنني عــليه السّــ
ني مـــن زهـــرِة كـــل  )جُـــ نيٌ( 1شـــبّهته بـــما أنـــبتت األرض، قُـــلَت جَـــ


ربيع).

ثـــــم إنـــــك لـــــو تـــــأمـــــلت حـــــتى الـــــشعرة الـــــواحـــــدة مـــــن شـــــعراتـــــه، 
نّة مــــــن الــــــجنان مــــــشغولــــــة بــــــأزهــــــى  فــــــلسوف تشهــــــد فــــــيها جَــــــ
الم: (وإذا تـصفحت شـعرة  األلـوان، وفـي ذلـك يـقول عـليه السّـ
) أرتـــــــك حـــــــمرة ورديـــــــة، وتـــــــارة خـــــــضرة  2مـــــــن شـــــــعرات قـــــــصبه(

1 - جنيٌ: مجتنى.
2 - القصب: عمود الريش.
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.( )، وأحيانا صفرة عسجدية)( 2زبرجدية( 1

الم وهـو يشـبّه الـطاووس بـأزهـار  وأخـيرا اقـرأ كـالمـه عـليه السّـ
الـربـيع فـيقول: (فـهو كـاألزاهـير املـبثوثـة لـم تـربـها أمـطار ربـيع 
وال شـــموس قـــيظ). وتـــأمـــل مـــليّا كـــيف فـــاق الـــطاووس بجـــمالـــه 
جـــماَل أزهـــار الـــربـــيع، وذلـــك ألن أزهـــار الـــربـــيع مـــحتاجـــة فـــي 
نــموهــا وتــفتحها إلــى الــشمس واملــطر، وأمــا أزهــار الــطاووس 
فــهي مســتغنية عــنهما. فــما أعــجب هــذا الجــمال الــذي خــرج 


عن مألوف الطبيعة، وقفز فوق املعروف من شروطها.

تـلك كـانـت ملـحة عـابـرة وعـجولـة مـن ملـحات الجـمال املـبثوث فـي 
عــالــم الــطيور، وهــي مــع ذلــك تســتوقــف املــتأمّــل لــيتساءل عــن 
سـّر هـذا الـفيض الـالمـتناهـي مـن الجـمال الـذي يـزيـن أبـدان 


الطيور.


فهل السّر يكمن في الضرورة ؟ 


فلنسأل إذًا أيّة ضرورة هي تلك، وما حقيقتها ؟

إن غــــــــايــــــــة مــــــــا يــــــــقال فــــــــي اإلجــــــــابــــــــة: إنــــــــها الــــــــضرورة الــــــــتي 
تســتوجــبها عــوامــل الــتكيّف مــع الــبيئة. أو يــقال إنــها ضــرورة 
تســـــــــتدعـــــــــيها مـــــــــتطلبات الـــــــــجاذبـــــــــية الـــــــــجنسية، وتســـــــــتلزمـــــــــها 


مقتضيات التزاوج.

أمــا الــقول األول فــيمكننا أن نــتساءل حــولــه: ألــسنا نجــد مــن 
األطـيار مـا هـو مـتوافـق مـع بـيئته، مـع أنـه أقـل حـظًا مـن غـيره 
فـي مـيزان الجـمال ؟ بـل ألـسنا نجـد حـتى فـي الـبيئة الـواحـدة 
تــفاوتًــا هــائــالً بــني الــطيور مــن حــيث الــزخــرفــة والــتلويــن، وكــلها 
مــتوافــقة مــع الــبيئة ســواء مــنها ذو الــلون الــواحــد وذو الــلونــني، 


وكذلك ذو األلوان املتعددة ؟

فــــأّي تــــوافــــق هــــو الــــذي يــــفرض عــــلى طــــائــــر كــــالــــطاووس بــــأن 
يــتصف بــمثل مــا أملــحنا إلــيه مــن الــصفات؟! وخــصوصــا بــعد 

1 - ربرجدية: زمردية.
2 - عسجدية: ذهبية.

35



االلــتفات إلــى الــجانــب الــذي تــتميز بــه صــفات الــطاووس عــما 
تَـــحتُّف بـــه الـــبيئة مـــن صـــفات، مـــما يـــسمو بجـــمال الـــطاووس 
عـلى جـمال الـبيئة، ويـجعله مـتجاوزًا لـواقـعها، وذلـك مـن قـبيل 
الم: (وعـاله بـكثرة  مـا مـّر بـنا مـن قـول أمـير املـؤمـنني عـليه السّـ
صــقالــه وبــريــقه وبــصيص ديــباجــه ورونــقه)، وكــذلــك قــولــه عــليه 
الم: (فـــهو كـــاألزاهـــير املـــبثوثـــة لـــم تـــربـــها أمـــطار ربـــيع وال  السّـــ


شموس قيظ). 

ولـــــنا بـــــعد ذلـــــك أن نـــــتساءل: أّي تـــــاريـــــخ اجـــــتازه صـــــنف هـــــذا 
الـطائـر حـتى تـسنى لـه أن يـصطبغ بـكل ذلـك املـقدار الـعجيب 


من التوشيح والترصيع والزخرفة والتلوين؟!

وعـــليه يـــتبنّي أن إطـــالق الـــقول بـــالـــتوافـــق مـــع الـــبيئة ال يـــنهض 

على عالّته كتعليل واضح للقضية.

ل بــعض  وأمــا فــيما يــتعلق بــالــقول الــثانــي، فــإنــنا ال نــنكر تــوسّــ
األحـياء بـالجـمال الجـتذاب الشـريـك والـتأثـير عـليه، ومـن أمـثلة 
ذلـك الـطاووس، فـإنـه حـني يـقبل عـلى األنـثى يـرفـع ذيـله نـاشـرا 
الم: (إذا درج  إيــاه، وفــي ذلــك يــقول أمــير املــؤمــنني عــليه السّــ


إلى األنثى نشره من طيه، وسما به مطال على رأسه). 

ولـــــكن يـــــجب أن ال نتســـــرع فـــــي االســـــتنتاج ذاهـــــبني إلـــــى أن 
جــــــــــمال الــــــــــطاووس لــــــــــيس ســــــــــوى أثــــــــــر اقــــــــــتضته الــــــــــجاذبــــــــــية 


الجنسية، وفرضته ضرورة التزاوج !

 بـــل إن الـــقليل مـــن الـــتدبـــر يُـــفضي بـــنا إلـــى الـــعكس تـــمامًـــا، 
ويــــمّدنــــا بــــأحــــد األدلــــة عــــلى أصــــالــــة الجــــمال، وذلــــك ألنــــه إذا 
افـــــترضـــــنا أن مـــــا يجـــــذب أنـــــثى الـــــطاووس إلـــــى الـــــتزاوج هـــــو 
الجــمال، أفــال يــعني هــذا أن مــا يجــذبــها بــالــدرجــة األولــى هــو 
الجــــــمال ؟ مــــــما يــــــعني أن للجــــــمال أصــــــالــــــته، وأنــــــه ذو قــــــيمة 
ل بـــــــــه حـــــــــتى إلـــــــــى  خـــــــــاصـــــــــة لـــــــــدرجـــــــــة أن الـــــــــطاووس يـــــــــتوسّـــــــــ


الضروريات.

 يــــتبني مــــما تــــقدم أن االتــــجاه الــــثانــــي هــــو األولــــى بــــالــــقبول، 
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ولـــذلـــك يـــمكن الـــقول بـــأن وجـــود الجـــمال فـــي الـــكون ال يـــمكن 
تـــفسيره بـــأنـــه مجـــرد أمـــر عـــارض وغـــير مـــقصود بـــالـــذات، وال 
بـــأنـــه أمـــر قســـري تُـــحتّمه الـــضرورة الـــطبيعة تـــلقائـــيًا، إذ مـــن 
املــمكن وكــما رأيــنا أن نــتصّور بــدائــل لهــذه الــقوانــني ال تــؤّدي 
بـــالـــضرورة إلـــى ظـــهور الجـــمال، كـــما أن طـــبيعة األشـــياء ومـــا 
يُـــناط بـــها مـــن وظـــائـــف، ال تســـتدعـــي تـــلك الـــزيـــادة الـــفائـــضة 
عـــلى الـــضرورة، وهـــو مـــا مـــثّلنا لـــه بـــنموذجـــني، أولـــهما صـــوت 
اإلنــسان ومــا فــيه مــن روعــة وتــنويــع نَــَغمي كــبير، ال تســتلزمــه 
الــوظــائــف الــحياتــية وال تــفرضــه الــشؤون املــعيشية، وثــانــيهما 
الـزخـرفـة واأللـوان الـتي تـزيـن ريـش الـطيور، مـما يـصعب رّده 
إلـى مـقتضيات الـبيئة أومسـتلزمـات الـضرورة. وهـذا مـا يـؤّدي 
بـــنا إلـــى الـــقول بـــأن حـــقيقة الجـــمال هـــي حـــقيقة زائـــدة عـــلى 
الــــضرورة، ومــــقصودة بــــالــــذات، أي أنــــها حــــقيقة أصــــيلة مــــن 


حقائق هذا الوجود.


املقدمة الثالثة: البُعد الجمالي في حواّس اإلنسان

لـــلحواّس وظـــائـــفها الـــعملية الـــتي تُـــِعني اإلنـــسان عـــلى تـــدبـــير 
شـــؤون حـــياتـــه وتـــمّكنه مـــن الـــبقاء، فـــهو بـــواســـطتها يســـتطيع 
الــــــحصول عــــــلى مــــــقّومــــــات وجــــــوده مــــــن مــــــاء وغــــــذاء ومــــــسكن 
ومـــــلبس، كـــــما يســـــتطيع بـــــواســـــطتها أيـــــًضا تـــــمييز األخـــــطار 


وتجنّبها...

ولـــــكّن األمـــــر الجـــــديـــــر بـــــاملـــــالحـــــظة هـــــو أن عـــــمل الـــــحواس ال 
يــنتهي عــند حــدود هــذه الــوظــائــف، بــل إن طــبيعة تــركــيبها قــد 
زّودتـها بِـُقُدرات أخـرى جـعلت مـنها أجهـزة مُـهيأة لـإلحـساس 


بالجمال.

 ( 1فـــــــــــاألُذن مـــــــــــثالً ال تـــــــــــقتصر عـــــــــــلى كـــــــــــونـــــــــــها وســـــــــــيلة إلدراك(

األصـوات بـما لهـذه األصـوات مـن دالئـل عـملية ومـهام وظـيفية 
فــقط، بــل هــي تــقوم فــوق ذلــك بــتمييز فــروقــاٍت صــوتــية دقــيقة 

1 - الحواس قنوات لإلدراك، ونسبة اإلدراك إليها ضرب من المجاز العقلي
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تُـــمّكن الـــنفس مـــن اإلحـــساس بـــما فـــي األصـــوات مـــن عـــذوبـــةٍ 
وروعـــــٍة، وهـــــي أمـــــور ال صـــــلة لـــــها بـــــضرورات حـــــياة اإلنـــــسان 

العملية وال بما تفرضه عليه شروط الوجود وأسس البقاء.


يقول "ا.كريسي موريسن": 

(إن جـزًءا مـن أُذن اإلنـسان هـو سـلسلة مـن نـحو أربـعة آالف 
نية "قـوس" دقـيقة مـعّقدة، مـتدرّجـة بـنظام بـالـغ فـي الحجـم  حَـ
والـــــــــشكل. ويـــــــــمكن الـــــــــقول بـــــــــأن هـــــــــذه الـــــــــحنيات تشـــــــــبه آلـــــــــة 
مـــوســـيقية، ويـــبدو أنـــها مُـــعّدة بـــحيث تـــلتقط، وتـــنقل إلـــى املُـــخّ، 
بــشكل مــا، كــّل وقــع صــوت أو ضــّجة، مــن قــصف الــرعــد إلــى 
فيف الشجــر، فــضالً عــن املــزيــج الــرائــع مــن أنــغام كــل أداة  حَــ
مـوسـيقية فـي األوركسـترا ووحـدتـها املنسجـمة. لـو كـان املـراد 
عـــــند تـــــكويـــــن األذن أن تُـــــْحِسَن خـــــاليـــــاهـــــا األداء كـــــي يـــــعيش 
) يـــــــمتّد مـــــــداهـــــــا حـــــــتى تـــــــصل إلـــــــى  1اإلنـــــــسان، فـــــــلماذا (...)(

إرهــاف الــسمع؟ لــعل "الــقّوة" الــتي وراء نــشاط هــذه الــخاليــا 
 ( 2قــد تــوقّــعت حــاجــة اإلنــسان فــي املســتقبل إلــى االســتمتاع(

الــذهــني، أم أن املــصادفــة قــد شــاءت تــكويــن األذن خــيرًا مــن 

.( 3املقصود؟)(

ومــا يــصدق عــلى األذن يــصدق عــلى الــعني أيــًضا، مــما يــدلّ 
عـــلى أن حـــواّس اإلنـــسان قـــد أُعـــّدت لـــتلّقي الجـــمال إضـــافـــة 


إلى ما لها من وظائف عملية.


املقدمة الرابعة: ابتهاج النفس بالجمال

ِبيَت جــملٌة مــن الــكائــنات الــحيّة بــموهــبة عــظيمة تــتمثّل  لــقد حُــ
فــــــي قــــــدرتــــــها عــــــلى الــــــوعــــــي واإلدراك، وتتجــــــّلى هــــــذه الــــــقدرة 
بــأســمى مــراتــبها فــي اإلنــسان. بَــيَْد أن بــعض هــذه الــكائــنات 
ية الــــــشعور  تــــــمتاز فــــــوق ذلــــــك بــــــخاصــــــيّة أخــــــرى هــــــي خــــــاصّــــــ

1 - جــاء الــنص كــالــتالــي: "فــلماذا لــم يــمتد مــداهــا حــتى تــصل..."، ويــبدو أن 
كلمة "لم" قد وردت خطأ، ولذلك حذفناها من النص.

2 - في النص ورد كلمة (االستماع) بدل االستمتاع، ولعله خطأ مطبعي.
3- العلم يدعو لإليمان، مرجع سابق، ص119.
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بـالـبهجة واالنـفعال بـالجـمال، وهـي خـاصـيّة يـرى الـبعض أنـها 
تـخّص اإلنـسان وحـده، بـينما يـرى آخـرون أنـها مشـتركـة بـينه 


وبني بعض أصناف الحيوان.

يـــــــقول مـــــــؤلـــــــفا كـــــــتاب "الـــــــحواس فـــــــي اإلنـــــــسان والـــــــحيوان": 
(أليســــت الــــقدرة عــــلى الــــدهــــشة واإلعــــجاب مــــن الــــخصائــــص 
الـقليلة املـميزة فـعالً لـإلنـسان عـن غـيره مـن الـكائـنات الـحيّة؟!)


.( )1

ويــــقوالن أيــــًضا: (ولــــعل مــــعظم األصــــوات فــــي الــــطبيعة تــــتولّــــد 
نـتيجة نـشاط مـن نـوع مـا. ومـن املـشكوك فـيه أن سـماعـها يـلذّ 


.( 2ألي مخلوق عدا اإلنسان)(

بـينما يـذهـب ول ديـورانـت فـي كـتابـه مـباهـج الـفلسفة إلـى أن 
الــحيوان أيــًضا يــمتلك حــاســة الجــمال، حــيث يــقول: (فــلنذهــب 
ة الجـمال إلـى مـنبعها.  إلـى الـحيوان ولـنحاول أن نـتتبّع حـاسّـ
إنــــنا نخــــطئ حــــني نــــفترض أن اإلنــــسان وحــــده هــــو املــــوهــــوب 


.( 3بالشعور الجمالي)(

وهـو يـنقل عـن "إلـيس" قـولـه: (لـقد دلّـت الـتجارب الـتي أجـريـت 
عـــلى عـــدد مـــتنّوع مـــن الـــحيوانـــات فـــي حـــدائـــق الـــحيوان عـــند 
ســــماع تــــوقــــيع آالت مــــوســــيقية أن جــــميعها بــــاســــتثناء بــــعض 
ســـباع البحـــر كـــانـــت تـــؤذيـــها الـــنغمة الـــناشـــزة... وتـــهيّج نـــمر 
كـان يـرتـاح إلـى صـوت الـكمان عـندمـا سـمع املـزمـار املـسّمى 
piccolo، ومــــــعظم أنــــــواع الــــــحيوان تــــــؤثِــــــُر ســــــماع الــــــكمان 


.( 4والناي)(

ويـــــرى كـــــذلـــــك أنـــــه ليســـــت آذان الـــــحيوان وحـــــدهـــــا هـــــي الـــــتي 

تستشعر الجمال بل عيونها أيًضا، فيقول في ذلك: 

1 - لـورنـس مـلني، ومـارجـري مـلني: الـحواس فـي اإلنـسان والـحيوان، تـعريـب 
د. ثــابــت قــصبجي، الــمؤســسة الــوطــنية لــلطباعــة والنشــر - بــيروت، بــاالشــتراك 

مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - نيويورك، 1966م، ص10.
2 - نفسه ص61.

3 - ول ديورانت، مباهج الفلسفة، ص286. 
4 - نفسه، ص 286
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(وليســــــت عــــــني الــــــحيوان عــــــديــــــمة الــــــحّس بــــــالجــــــمال. فــــــبعض 
الــطيور فــيما يــروي دارويــن تــزيّــن أعــشاشــها بــأوراق الشجــر 
والـــــقواقـــــع املـــــلّونـــــة الـــــبديـــــعة، وبـــــالـــــحجارة والـــــريـــــش وشـــــرائـــــط 
الـــــنسيج مـــــما يخـــــّلفه الـــــناس فـــــي بـــــيوتـــــهم. والـــــطير املـــــسمى 
ا ألنــــثاه يــــغطيه  ا خــــاصًــــ "بــــويــــر" bower-bird، يــــبني عــــشًّ
بـــــفروع الشجـــــر، ويـــــفرشـــــه بـــــالـــــحشائـــــش، ثـــــم يحـــــمل حـــــصى 
أبــــــيض الــــــلون مــــــن أقــــــرب جــــــدول ويــــــرتــــــبها بــــــهيئة فــــــنية عــــــلى 
جــــــانــــــبيه، ويــــــزيّــــــن جــــــدران الــــــعش بــــــالــــــريــــــش املــــــلّون، والــــــتوت 
األحـمر، وأّي شـيء بـديـع يجـده. وأخـيرًا يجـّلل طـريـق الـدخـول 
والخــروج بــاملــحار والــحجارة الــالمــعة. فهــذا هــو الــقصر الــذي 
يــبنيه طــائــر الــبويــر ألنــثاه. وفــي ذلــك يــقول بــولــش: يــكفي أن 
تـلقي نـظرة واحـدة عـلى عـّش الـزوجـية هـذا لـتقنع بـأن ثـّمة لـذة 
فـــــنية مـــــباشـــــرة "بـــــالجـــــميل" تـــــوجـــــد فـــــي ذهـــــن هـــــذا الـــــطائـــــر 


.( 1الصغير)(

ومــن األمــثلة الــتي يــسوقــها ديــورانــت فــي هــذا املــجال والــتي 
قـــد تـــشير إلـــى اإلدراك الجـــمالـــي لـــدى الـــحيوان مـــا تـــقوم بـــه 
بـعض الـطيور، فـيقول: (والـعقعق والـغراب وغـيرهـما مـن الـطير 
تســـــرق األشـــــياء الـــــالمـــــعة كـــــالـــــفضة والحـــــلي وتـــــخفيها. فـــــمن 
يـــــدري أي دافـــــع يـــــسوقـــــها: أهـــــو الـــــزهـــــّو، أم االســـــتطالع، أم 


.( 2الجشع، أم الذوق الفني؟)(

وســــــــواء أكــــــــان اإلنــــــــسان وحــــــــده يــــــــمتلك الــــــــقدرة عــــــــلى إدراك 
الجـــمال والـــتمتّع بـــعطايـــاه، أو كـــان يـــشاركـــه فـــي ذلـــك بـــعض 
)، فــــاملــــهّم فــــي املــــسألــــة هــــو وجــــود كــــائــــنات  3أنــــواع الــــحيوان(

1 - نفسه، ص 287.
2 - نفسه، ص287.

3 - قـد يـمكننا الـتوفـيق بـين االتـجاهـين الـمذكـوريـن بـأن نـقول: إن الـحيوان قـد 
يـــــشارك اإلنـــــسان فـــــي إحـــــساســـــه بـــــالجـــــمال وااللـــــتذاذ بـــــه، ولـــــكنَّه ال يـــــشاركـــــه 
الـشعوَر بـالـدهـشة أمـام الجـمال، وبـما يـرافـق هـذه الـدهـشة مـن يـقظة وجـدانـية 
وتـسامٍ مـعنوي. فـأصـل اإلحـساس بـالجـمال وااللـتذاذ بـه أمـر مشـترك بـينهما، 
وأمـا الـشعور بـالـدهـشة فـهو خـاصـة إنـسانـية، يـمتلكها اإلنـسان دون غـيره مـن 

أنواع الحيوان.  
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-وعــــلى رأســــها اإلنــــسان- تــــمتلك خــــاصــــيّة الــــشعور بــــالــــبهجة 
واإلعــجاب، عــالوة عــلى امــتالكــها الــقدرة عــلى اإلدراك، وهــنا 
يـكمن السـّر فـي تـميّز الجـمال وفـي تـعّلق اإلنـسان بـه وتـقديـره 
إيــــاه. فــــلو كــــانــــت الــــنفس تــــدرك فــــقط، مــــن دون أن يحــــرّك مــــا 
تُــــــدركــــــه مــــــكامــــــنَها، ومــــــن دون أن يــــــثير فــــــيها تــــــلك املــــــشاعــــــر 
رَ  الــخاصــة مــن الــفتنة واالبــتهاج، لَــفََقد الجــمال قــيمته، وَلَخسِــ
كـل مـعناه، وبـذلـك يظهـر أن كـل مـا يـزخـر بـه الـكون مـن سحـر 
ذ أي مــعنى أو يكتســب أّي قــيمة، لــو لــم  وبــهاء، مــا كــان ليتخّــ
تـــكن الـــنفس مُـــهيأة لـــلشعور بـــالـــبهجة ومـــتّسمة بـــالـــقدرة عـــلى 


االندهاش.

كيفية االستدالل بالجمال 

تُــشّكل املــقدمــات األربــع املــذكــورة الــعناصــر الــرئــيسية لــدلــيل 
الجـمال، وال بـّد لـكي يـكتمل الـبحث مـن الـقيام بـعملية تـركـيب 
تـــؤلّـــف بـــني هـــذه املـــقدمـــات، وتســـتخلص مـــا يـــترتـــب عـــليها مـــن 


نتائج:

عة انـــتشاره  تـــناولـــت املـــقدمـــة األولـــى قـــضية وفـــرة الجـــمال وسَـــ
فـــي الـــكون. وفـــائـــدة هـــذه املـــقدمـــة هـــي إبـــطال دور الـــصدفـــة 
وإلـغاء عـامـل االتـفاق فـي ظـهور الجـمال ووفـرة وجـوده. وبـيان 
ذلـــك هـــو أنـــه ملّـــا كـــان الجـــمال عـــلى هـــذه الـــدرجـــة الـــكبيرة مـــن 
ر ذلـــــك عـــــلى  ــــ الـــــسعة واالنـــــتشار، فـــــمن غـــــير املـــــحتمل أن يُفسّـَ
أسـاس مـعطيات الـصدفـة وعـامـل االتـفاق، إذ لـيس مـن شـأن 
الــــصدفــــة أن تــــتصف بــــالــــعموم واالطّــــراد، بــــل كــــلما اتــــصفت 
ظـــاهـــرة مـــن الـــظواهـــر بـــالـــعموم واالطّـــراد، فـــإن ذلـــك ســـيشكل 
دلــــيالً عــــلى اســــتبعاد الــــصدفــــة وخــــفض درجــــة احــــتمالــــها، أو 


.( 1على إبطالها وإلغاء دورها(

وهــذا مــعناه بــالنســبة لــبحثنا هــو أن مــا يــتّسم بــه الجــمال مــن 

1 - الـترديـد بـين إلـغاء الـصدفـة وبـين اسـتبعادهـا وانـخفاض درجـة احـتمالـها، 
يرجع إلى االختالف بين المناهج المتبناة لدى الفالسفة والعلماء. 
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وفـــــــرة وانـــــــتشار، ال يـــــــمكن إرجـــــــاعـــــــه إلـــــــى عـــــــامـــــــل الـــــــصدفـــــــة 
واالتــفاق، بــل ال بــد مــن الــقول أّن هــنالــك قــصًدا وتــدبــيرًا هــما 


املسؤوالن عن ظهور الجمال ووفرة وجوده في الكون.

ولــــكن لــــقائــــل أن يــــقول: إن إبــــطال دور الــــصدفــــة فــــي ظــــهور 
الجــمال ال يــفضي حــتًما إلــى افــتراض عــقل مــدبّــر هــو الــذي 
عــمد إلــى إيــجاده، إذ هــنالــك بــديــل آخــر يــمكن أن يــكون هــو 
السـبب فـي وجـود الجـمال، وهـذا الـبديـل هـو عـامـل الـضرورة، 
بـمعنى أن الجـمال ال يـشّكل حـقيقة أصـيلة مـن حـقائـق الـكون 
لـيكون لـه عـلة خـاصـة تـقف وراء وجـوده، وإنـما هـو أمـر ثـانـوي 
وعـرضـي أنـتجته الـقوانـني الـطبيعية وبـصورة تـلقائـيٍة وعـفويـة، 
فـــزرقـــة املـــاء مـــثال لـــم تظهـــر نـــتيجًة لـــوجـــود قـــصد ووعـــي أرادا 
لــــلماء أن يــــتّصف بــــصفة الجــــمال، بــــل هــــنالــــك قــــوانــــني تــــحكم 
األجـسام وطـريـقة امـتصاصـها لـلضوء، وتـحكم الـضوء وطـرق 
انـــعكاســـه، وكـــنتيجة لهـــذه الـــقوانـــني يظهـــر الـــلون األزرق فـــي 


املاء بالضرورة.

فـــإذا كـــان األمـــر كـــذلـــك، فـــإنّـــه يـــغدو مـــن الـــعبث الحـــديـــُث عـــن 
وجـــود قـــصد يـــقف وراء ظـــهور الجـــمال فـــي الـــكون، إذ حـــتى 
مـــع التســـليم بـــبطالن دور "الـــصدفـــة"، فـــإنـــه يـــبقى فـــي الـــبني 
دور عــــامــــل "الــــضرورة"، والــــذي يــــمكن عــــلى أســــاســــه تــــعليل 


وجود الجمال.

هـنا تَـبرزُ وظـيفة املـقّدمـة الـثانـية، وهـي املـقدمـة الـتي أوردنـاهـا 
تـــحت عـــنوان "الجـــمال حـــقيقة أصـــيلة"، والـــتي بـــيّنّا فـــيها أن 
الجــــمال لــــيس حــــقيقة ثــــانــــويــــة وعــــارضــــة قــــد فــــرضــــتها طــــبيعة 
الـــحقائـــق األخـــرى، لـــيكون هـــو مـــن مـــلحقاتـــها وتـــوابـــعها، بـــل 
الجـــــــــمال عـــــــــنصر أصـــــــــيل ومـــــــــقصود بـــــــــالـــــــــذات وزائـــــــــد عـــــــــلى 
الـــــضرورة، أُريـــــَد لـــــه أن يظهـــــر عـــــلى صـــــفحة الـــــكون كـــــحقيقة 


خاصة إلى جانب الحقائق الكونية األخرى.

وعــــليه، فــــإذا بــــطل دور الــــصدفــــة بــــناء عــــلى املــــقدمــــة األولــــى، 
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وبـطل أيـًضا عـامـل الـضرورة، بـناء عـلى املـقدمـة الـثانـية. فـإنـه 
يـــتحتّم عـــندهـــا أن تـــكون الـــعلة فـــي إبـــداع الجـــمال هـــي عـــقل 


واعٍ وإرادة هادفة. 

وبــــذلــــك يــــتبنّي أّن املــــقدمــــتني األولــــى والــــثانــــية قــــد أنــــيط بــــهما 
مــــــعالــــــجة مــــــوضــــــوع الجــــــمال مــــــن نــــــاحــــــية أصــــــل وجــــــوده، أي 
بـــمعنى وجـــود خـــاصـــيّة فـــي الـــكون مـــقصودة بـــالـــذات وزائـــدة 
عــلى الــضرورة، ال تــحكمها الشــروط األولــية لــوجــود الــكائــنات 


وال العوامل الخاّصة املتعلقة بتأدية وظائفها.

ية ال يــكفي وحــده لــتفسير  غــير أن مجــرد وجــود هــذه الــخاصّــ
قــــــضية الجــــــمال، وذلــــــك ألن قــــــضية الجــــــمال ال تــــــنحصر فــــــي 
ظـــهور ذلـــك الـــعنصر الـــزائـــد عـــلى الـــضرورة، بـــل ال بـــد عـــالوة 
عـلى ذلـك مـن وجـود أحـاسـيَس ومـشاعـَر تـرتـبط بهـذا الـعنصر 
الــزائــد عــلى الــضرورة حــتى يــكتمل للجــمال مــعناه، فــالجــمال 
لـيس هـو مجـرد سـمة خـارجـية مسـتقلة عـن الـشعور، كـما أنـه 
لـــيس مـــحَض شـــعور مـــنقطع عـــن الـــعالـــم الـــخارجـــي، بـــل هـــو 
يــمثّل ســمة مــن ســمات الــواقــع الــخارجــي تســتثير أحــاســيسَ 
ومـشاعـَر مـن نـوع خـاص. ولـذلـك ولـكي تـكتمل الـصورة كـان ال 
بـــــد مـــــن املـــــقدمـــــتني الـــــثالـــــثة والـــــرابـــــعة، والـــــلتني تـــــتجهان إلـــــى 
مــعالــجة الــقضية مــن نــاحــية اإلدراك اإلنــسانــي، ومــن الــزاويــة 


املتعلقة باإلحساس والشعور.

وعـــليه جـــاءت املـــقدمـــة الـــثالـــثة: "الـــبعد الجـــمالـــي فـــي حـــواس 
اإلنـــسان" لـــتبنّي أن هـــذه الـــحواس قـــد رُكّـــبت بـــصورة تـــمّكنها 
مــن إدراك أمــور تــفيض عــن الــحاجــات الــضروريــة لــإلنــسان، 
وتــــتجاوز مســــتلزمــــات بــــقائــــه، وهــــذا مــــا يــــعطيها الــــقدرة عــــلى 
الـــتقاط نـــبضات الجـــمال الـــتي يـــزخـــر بـــها الـــعالـــم الـــخارجـــي، 
األمـــــر الـــــذي ال يـــــمكن تـــــفسيره عـــــلى أســـــاس ســـــنن الـــــطبيعة 
وقـــــوانـــــني بـــــقاء األحـــــياء وبـــــمعزل عـــــن وجـــــود الـــــقصد واإلرادة 
الحـــّرة، وذلـــك ألن قـــوانـــني املـــاّدة وعـــوامـــل الـــبقاء تـــقتضي أن 
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يــــمتلك اإلنــــسان مــــن الــــخصائــــص والــــقوى مــــا يــــجعله قــــادًرا 
عـــــلى الـــــتوافـــــق مـــــع ظـــــروف الـــــبيئة واالنـــــسجام مـــــع شـــــروطـــــها 
ومـتطلباتـها، مـما يـمنحه إمـكانـية الـعيش ويـزوده بـالـقدرة عـلى 


البقاء.

ولــــــكن حــــــني نجــــــد أن قــــــدرات اإلنــــــسان والــــــخصائــــــص الــــــتي 
تــــمتلكها قــــواه الــــحسيّة تــــتميز بــــمقدار فــــائــــض عــــن حــــاجــــاتــــه 
الــحيويــة، وبــزيــادة مــلحوظــة عــلى مــتطلبات تــوافــقه مــع الــبيئة، 
فـلنا حـينئذ أن نـتساءل عـن الـعلة الـتي يـصدر عـنها مـثل هـذا 
الــــفائــــض، وعــــن الــــغايــــة مــــن وجــــود هــــذه الــــزيــــادة فــــي الــــقدرة 


اإلدراكية للحواس؟!

فـإذا كـانـت عـوامـل الـبقاء وشـروط الـتوافـق مـع الـبيئة تـقتضي 
أن يـــمتلك اإلنـــسان قـــدرة مـــعيّنة عـــلى الـــّسمع ودرجـــة خـــاصـــة 
مـــــن اإلبـــــصار تســـــتقيم مـــــعهما حـــــياتـــــه ويـــــحافـــــظ بـــــهما عـــــلى 
وجـوده، فـمن أيـن يـأتـي ذلـك الـفائـض الـبعيد املـدى فـي قـدرة 
الــــــعني واألذن لــــــيجعلهما تســــــتشعران أمــــــورًا تــــــفوق الــــــحاجــــــة 
وتــــــــتجاوز مــــــــتطلبات الــــــــبيئة، فــــــــتهيئان الــــــــنفس لــــــــإلحــــــــساس 


.( 1بالروعة وتمهدان لها الطريق لإلعجاب بالجمال؟!(

ألـــيس األقـــرب إلـــى مـــنطق األمـــور هـــو االعـــتقاد بـــوجـــود عـــقل 
مــــــــدبّــــــــر أراد لــــــــحواّس اإلنــــــــسان أن تــــــــتجاوز فــــــــي قــــــــدراتــــــــها 
اإلدراكــــــية حــــــدود الــــــحاجــــــات الــــــضروريــــــة وتــــــتعّدى مــــــتطلبات 


البقاء ؟

واألمـــر عـــينه يـــصدق عـــلى املـــقدمـــة الـــرابـــعة: "ابـــتهاج الـــنفس 
بـــــالجـــــمال"، فـــــكما يـــــوجـــــد فـــــائـــــض فـــــي قـــــدرة الـــــحواس عـــــلى 
لها لـلتفاعـل مـع آيـات الجـمال، فـإنـه يـوجـد فـائـض  اإلدراك يـؤهّـ
مـماثـل تـغتني بـه الـنّفس املـتأثّـرة بـالجـمال، حـيث نـراهـا تـمتلك 

1 - يـــحاول بـــعض الـــمنظريـــن حـــّل هـــذه الـــمعضلة بـــطرح فـــرضـــية مـــفادهـــا أن 
تـطور بـعض الـقدرات قـد يـحصل بـصورة مسـتقلة عـن الـحاجـة إلـيها، فـيفترض 
ا لـــتطّور بـــعض األعـــضاء، لـــيس لـــه أي دلـــيل عـــلمي عـــليه، وهـــو مـــع ذلـــك  فـــرضًـــ

يتمسك به ويجعله قاعدة من قواعد التطور. 
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مـن املـشاعـر مـا ال صـلة لـه الـبتّة بـالـحفاظ عـلى حـياة الـكائـن 
أو بــاســتمرار وجــوده، بــل هــي مــشاعــر تــختلف فــي وظــيفتها 
عـــــن غـــــيرهـــــا مـــــن املـــــشاعـــــر، إذ إنـــــها تهـــــب اإلنـــــسان شـــــعوًرا 
بــــــالــــــبهجة ونــــــفحًة مــــــن الــــــتّسامــــــي، ال تســــــتثيرهــــــما املــــــشاعــــــر 
واألحـاسـيس األخـرى مـن قـبيل اإلحـساس بـالـجوع والـعطش، 
أو مـــن قـــبيل الـــشعور بـــالـــخوف واألمـــن مـــما يـــقوم بـــدور جـــليّّ 


في عملية حفظ الحياة واستمرار الوجود.

فــما هــو الســّر الــكامــن وراء هــذا الــفيض مــن املــشاعــر والــتي 

ال عالقة لها بواقع الحاجة وال بشروط البقاء؟

ألـيس الـتفسير األكـثر مـعقولـية هـو التسـليم بـوجـود عـقٍل مُـبدع 
أراد لـبعض الـكائـنات أن تـتميّز نـفوسـها بـامـتالك مـشاعـَر مـن 
نـــــوع خـــــاص تـــــمّكنها مـــــن االبـــــتهاج بـــــالجـــــمال والـــــتمتّع بـــــبهاء 


آثاره ؟

بهـــــذا تـــــتآلـــــف املـــــقّدمـــــات وتـــــكتمل الـــــنتيجة، حـــــيث تـــــشير كـــــلّ 
واحــــــدة مــــــن املــــــقّدمــــــات األربــــــع بــــــخصوصــــــها إلــــــى اســــــتبعاد 
الـصدفـة وإلـى وجـود قـصٍد وتـدبـير، ثـّم وبـضّم املـقدمـات إلـى 
بــعضها نجــد أنــفسنا أمــام تــوافــق دقــيق وتــكامــل عــجيب بــني 
هـــــــذه املـــــــقدمـــــــات جـــــــميعها، حـــــــيث يـــــــتناغـــــــم كـــــــلٌّ مـــــــن الـــــــعالـــــــم 
الـخارجـي وأجهـزة اإلدراك الـحسي ومـشاعـر الـنفس املـتعلقة 
بـالجـمال، لـيتشّكل بـذلـك انـسجام فـريـد بـني مـا يُظهـره الـعالَـم 
الــخارجــي مــن عــناصــر زائــدة عــلى الــضرورة، وبــني مــا تــتميّز 
بـه أجهـزة اإلدراك الـحّسي مـن قـدرات فـائـقة، وبـني مـا تـتمتّع 
بـه الـنفس مـن مـشاعـر االبـتهاج، وهـذا مـما ال يـمكن أن تـعّلله 
الـــــــصدفـــــــة أو يـــــــبّرره االتـــــــفاق والـــــــضرورة، فـــــــيتضح جـــــــليًا أن 
الجــماَل يــشّكل دلــيالً ســاطــًعا عــلى وجــود صــانــع مــدبّــٍر مــبدعٍ 


للكون وقائم على إدارة شؤونه.

وهـــذه حـــقيقة الفـــتة قـــد اســـتقطبت الـــعديـــديـــن مـــن أهـــل الـــفكر 
وأربـــــاب الـــــقلم، فـــــعبّروا عـــــنها بـــــبيانـــــات ســـــاحـــــرة، تـــــتّسم فـــــي 
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الوقت عينه بالعمق والنفاذ.

يـــــقول "ا.كـــــريـــــسي مـــــوريـــــسن": (والـــــطبيعة إذا لـــــم تـــــنلها يـــــد 
الـــتشويـــة، تـــبدو وكـــأنـــها أُعـــّدت لـــكي تســـتدّر أســـمى الـــشعور 
فـــي نـــفوســـنا، وتـــلهمنا اإلعـــجاب بـــصنع الـــخالـــق الـــذي وهـــبنا 
نـعمة الجـمال، تـلك الـتي ال يـدركـها بـكل كـمالـها غـير اإلنـسان 
! والجـــمال هـــو الـــذي يـــرفـــع اإلنـــسان وحـــده إلـــى درجـــة يـــكون 


.( 1فيها أقرب إلى اهلل)(

ويــقول مــؤلــفا كــتاب: "الــعلم فــي مــنظوره الجــديــد": (والبشــر 
يلحـــظون يـــد اهلل فـــي نُـــدفـــة الـــثلج وفـــي غـــروب الـــشمس وفـــي 
حـــقل األعـــشاب، وعـــظمة الجـــمال وجـــاللـــه يحـــمالن تـــوقـــيع اهلل 


.( 2الذي ال شبهة فيه)(


.( 3ويقول "توماس مان": (الجمال وحده إلهي ومرئي مًعا)(


ويُورد الكاتب اليوناني "نيكوس كازنتزاكي" هذا الحوار: 


(قلت لشجرة الّلوز... 


حّديثني عن اهلل يا أخِت..


.( 4 فأزْهرت شجرة اللوز...)(

تــشّكل هــذه الــنصوص غــيًضا مــن فــيض مــما يــمكن نــقله عــن 
كــــبار الــــفنانــــني واألدبــــاء واملــــفّكريــــن الــــذيــــن عــــبّروا عــــن تجــــّلي 
صــفات اهلل وأســمائــه الــحسنى فــي حــقيقة الجــمال، غــير أن 


املجال يضيق عن االسترسال في إيراد املزيد.

1 - العلم يدعو لإليمان، مرجع سابق، ص136.
2 - العلم في منظوره الجديد، مرجع سابق، ص178.

3 - نفسه، ص78.
4 - نـــيكوس كـــازنـــتزاكـــي: مـــذكـــرات كـــازنـــتزاكـــي ج1، تـــعريـــب مـــمدوح عـــدوان، 

دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط1، 1980، ص234.
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 مالحظات ختامية

وفـــي الـــختام أجـــد أنـــه ال بـــد الســـتكمال الـــبحث مـــن تـــسجيل 

املالحظات التالية:

: إن هــّمنا فــي هــذا الــبحث كــان مــنصبًّا فــي املــقام األول  أوالً
عــــلى تــــأصــــيل دلــــيل الجــــمال وبــــيان أُســــسه، ولــــذلــــك قــــصرنــــا 
الحــــديــــث عــــلى االســــتدالل عــــلى وجــــود اهلل فــــقط دون ســــائــــر 
الـنتائـج الـتي يـمكن تـرتـيبها عـلى هـذا الـدلـيل، مـن قـبيل إثـبات 
وحـــدانـــيته تـــعالـــى، أو غـــير ذلـــك مـــن صـــفاتـــه الـــعليا تـــقّدســـت 


أسماؤه.

ثــانــيًا: إنــنا وإن كــنا قــد ســّلطنا بــعض الــضوء عــلى مــوضــوع 
ا مــــن الــــتصنيف  الجــــمال فــــي الــــقرآن الــــكريــــم، وطــــرحــــنا نــــوعًــــ
لـــلجهات الـــتي قـــاربـــت بـــها اآليـــاُت الـــقرآنـــية ظـــاهـــرةَ الجـــمال، 
ا ضـروريًـا لـدراسـة الـرؤيـة الـقرآنـية للجـمال،  مـما يـشّكل مـفتاحًـ
غــير أن املــوضــوع يــحتاج إلــى أبــحاث أخــرى مــتعّددة، والــى 
جـــــهود مـــــتضافـــــرة لتجـــــلية حـــــقيقة الـــــرؤيـــــة الـــــقرآنـــــية للجـــــمال، 
والسـتخراج الـثمرات املـتنّوعـة لـتلك الـرؤيـة الـفذّة، والـتي يـمكن 
أن يــكون مــن جــملتها تــلّمُس بــعض جــوانــب اإلعــجاز لــلكتاب 
الـــعزيـــز، ال ســـيما إذا مـــا تـــوفّـــرت بـــعض األبـــحاث الـــتاريـــخية 
واملـقارنـة والـتي يُـناط بـها دراسـة قـضية الجـمال فـي تـاريـخنا 
الـفكري وفـي الـكتب املـقّدسـة لـألديـان الـسماويـة األخـرى، ثـم 


مقارنة النتائج بالرؤية القرآنية للجمال. 

فــإن مــا يظهــر بــدًوا وعــبر الــنظرة األولــية هــو أّن طــرح مــفهوم 
الجــمال كــموضــوع مــن مــوضــوعــات الــرؤيــة الــكونــية، وكــمكّونٍ 
مــن مــكّونــات الــنظرة الــفلسفية لــلعالــم إنــما كــان فــتًحا قــرآنــيًا 
فـــــي تـــــاريـــــخنا الـــــفكري. ويـــــبدو أيـــــًضا أن الـــــعنايـــــة الـــــواســـــعة 
بــقضية الجــمال فــي الــقرآن الــكريــم لــم يــقابــلها عــنايــة مــماثــلة 
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فـي تـاريـخنا الـفكري الـذي سـبق نـزول الـوحـي وال فـي الـكتب 

املقدسة لدى األديان السماوية األخرى. 

فــــإذا صــــحّ ذلــــك فــــإنــــه يــــكشف عــــن فــــرادة قــــرآنــــية تــــصّب فــــي 
خـــانـــة اإلعـــجاز. ولـــكن األمـــر يـــتطّلب دراســـاٍت دقـــيقة ومـــتأنـــية 


حتى يمكن القطع بمثل هذه النتيجة.

ثـالـثًا: قـد يـظن الـبعض أن الجـمال ال يـصلح أن يـشّكل دلـيالً 
عــلى وجــود اهلل إال بــناًء عــلى الــقول بــأن حــقيقة الجــمال هــي 
مــن الــحقائــق املــطلقة ال مــن الــحقائــق النســبية، ولــكن الــواقــع 
هـو أن الـطريـقة الـتي عـالـجنا بـها دلـيل الجـمال ال تـعتمد عـلى 
ذلـك، بـل هـي تنسجـم حـتى مـع الـقول بنسـبية الجـمال، وذلـك 
ملــا بــينّاه مــن أن الجــمال يــمثّل عــنصرًا زائــًدا عــلى الــضرورة، 
وأن اإلنـــسان مـــزّود بـــقوى حـــسيّة وبـــمشاعـــر نـــفسيّة فـــائـــضة 
عـلى مسـتلزمـات الـبقاء، مـما يُـفضي إلـى الـقول بـوجـود قـدرة 
مـــــدركـــــة ومـــــريـــــدة تـــــقف وراء تـــــلك األمـــــور كـــــلها وتُحـــــدث ذلـــــك 
د لـإلنـسان أن يـدرك الجـمال  الـتوافـق الـعجيب بـينها، مـما يمهّـ
ويــبتهج لــحضوره، فــيكفي فــي مــسألــتنا أن نُــثبت ذلــك لــنصل 
مــــــن خــــــاللــــــه إلــــــى الــــــنتيجة املــــــطلوبــــــة مــــــن بــــــحثنا، ولــــــيس مــــــن 
الـــضروري فـــيما يـــتعلق بهـــذه الـــنتيجة أن تـــكون الـــنظرة إلـــى 
الجــــمال واحــــدة، ال بــــالنســــبة إلــــى األشــــخاص املــــختلفني مــــن 
أبـــناء الـــبيئة الـــواحـــدة، وال بـــالنســـبة إلـــى املـــجتمعات واألزمـــنة 
املـــــتعددة واملـــــتبايـــــنة، وذلـــــك ألن االخـــــتالف حـــــول جـــــمال هـــــذا 
الـشيء أو ذاك، ال يُـلغي مـا سـبق أن بـيّنّاه مـن وجـود عـنصر 
زائــد عــلى الــضرورة فــي الــكون، كــما ال يــلغي ضــرورة وجــود 
قـوى حـسية ومـواهـب شـعوريـة خـاصـة، هـي الـتي تـمّكن الـفرد 
مـــــن اإلحـــــساس بجـــــمال الـــــشيء وتهـــــب الـــــنفس الـــــقدرة عـــــلى 
االبــتهاج، حــتى لــو اخــتلف األفــراد فــيما بــينهم بــعد ذلــك فــي 


الحكم والتقدير. 

رابــــــًعا: لــــــم نــــــبني فــــــي طــــــيات الــــــبحث - وبــــــصورة واضــــــحة - 
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املـــوقـــع الـــذي يـــشغله دلـــيل الجـــمال مـــقارنـــة بـــغيره مـــن األدلـــة، 
فهــل هــو تــابــع لــدلــيل الــنظم بــحيث يــمثّل واحــدة مــن مــفرداتــه، 
أم إنــــه يــــنضوي تــــحت غــــيره مــــن األدلــــة، أو هــــو يــــشكل دلــــيال 


خاصا فيتفرد عن كل ما سواه ؟ 

وإذا كــــــان املــــــقام ال يــــــسمح هــــــنا بــــــتفصيل املــــــسألــــــة، فــــــإنــــــنا 
نــكتفي بــإيــراد هــذه املــالحــظة الســريــعة فــيما يــتعلق بــالــسؤال 


املذكور:

إن الجــــــــمال قــــــــد يــــــــدرس مــــــــن نــــــــاحــــــــية إتــــــــقان الــــــــصنع ودقــــــــة 
الــتكويــن، فــينضوي بــذلــك تــحت دلــيل الــنظم، ويــشكل إحــدى 


مفرداته البارزة. 

وقــــــد يــــــدرس الجــــــمال مــــــن نــــــاحــــــية التجــــــربــــــة الــــــحية والــــــتأمــــــل 
املـــــباشـــــر، حـــــيث يـــــسمو الجـــــمال بـــــاإلنـــــسان مـــــن خـــــالل هـــــذه 
التجـربـة وعـبر هـذا الـتأمـل، فـيفتح أمـام بـصيرتـه مـنافـذ الـغيب 
ويـــصله بـــاألفـــق األعـــلى. وهـــذا مـــا يـــجعل مـــن الجـــمال طـــريـــًقا 

خاًصا من طرق املعرفة، ويحدو به ليشكل دليالً مستقالً. 


* * *
وأخــــيًرا، وبــــعد الــــلُّتيا والــــتي، ال ريــــب أن الجــــمال يــــمثّل كــــنزًا 
ثــمينًا مــن كــنوز هــذا الــوجــود، ونــعمة عــظيمة مــن نــعم املــولــى 
ســـبحانـــه، فيجـــدر بـــنا أن نـــشكر تـــلك الـــنعمة بـــتوجـــيه عـــنايـــتنا 
إلـــــيها، فـــــندرس الجـــــمال لـــــذاتـــــه وبـــــما يـــــنطوي عـــــليه مـــــن قِـــــيم 
ذاتــية، ونــبحثه لــغايــته وبــما يشــتمل عــليه مــن قِــيَم داللــية، فــهو 
مـــن الـــناحـــية األولـــى يـــؤنـــس الـــحّس ويـــبهج الـــنفس، وهـــو مـــن 
الــناحــية الــثانــية يــحثُّ الــفكر ويُحــرّك الــعقل، ويــعبر بــاإلنــسان 


من النسبية واملحدودية إلى املطلق والالنهائية.

إن الـــطرق إلـــى اهلل بـــعدد أنـــفاس الـــخالئـــق، وال شـــك فـــي أن 

الجمال هو واحد من أقرب تلك الطرق إليه سبحانه.
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ملحق  

مقدمة 

كـــنت قـــد اســـتقيت فـــي مـــعرض الـــبحث أحـــد نـــماذج الجـــمال 
الــــفريــــدة مــــن خــــطبة [الــــطاووس] الــــواردة فــــي (نــــهج الــــبالغــــة) 


لإلمام علي عليه الّسالم.

وقـد اقـتصر األمـر هـناك عـلى االسـتشهاد بـبضع كـلمات مـن 

الخطبة، وفًقا ملا اقتضاه املورد.

ولــــــكن ملّــــــا كــــــانــــــت هــــــذه الخــــــطبة عــــــلى ســــــمّو بــــــيانــــــها وغــــــنى 
مــضمونــها لــم تحــَظ فــي عــالــم األدب والــفكر بــالــعنايــة املــالئــمة 
مــــن الــــدراســــة والــــبحث، فــــقد رأيــــت أن أورد مــــا يــــرتــــبط مــــنها 
بـــــموضـــــوعـــــنا فـــــي مـــــلحق خـــــاص، يُيســـــر لـــــلقارئ مـــــطالـــــعتها، 


ويلفت انتباه الباحث إلى دفائن كنوزها.

ع فــــــــي دراســــــــة الخــــــــطبة  وإذا لــــــــم يــــــــكن املــــــــقام مــــــــقام تــــــــوسّــــــــ
وتحــــليلها، إال أنــــني وجــــدت مــــن الــــضروري الــــتوطــــئة بــــبضع 
مــالحــظات مــختصرة تــبنّي بــعض خــصائــص الخــطبة وتــشير 


إلى جانب من مميزاتها. 

ويــــبدو أن إحــــدى الــــّسمات املــــهمة الجــــديــــرة بــــاالنــــتباه تــــتمثّل 
فــــــيما اتــــــصفت بــــــه الخــــــطبة مــــــن (جــــــامــــــعية) اســــــتطاعــــــت مــــــن 

خاللها أن توفّق بني املختلفات، وأن تُقارب بني املتباعدات.

ولـبيان حـقيقة هـذه الـسمة نـقول: إن الـفكر اإلنـسانـي يتجـّلى 
بــصورة عــامــة فــي ثــالثــة مــياديــن كــبرى، هــي: مــيدان الــعلم، 
ومـيدان الـفلسفة، ومـيدان الـفن (ومـن ضـمنه الـفنون األدبـية)، 
وكـل واحـد مـن هـذه املـياديـن الـثالثـة يـتميّز عـمومًـا بـنهج مـعني، 


ويستخدم لغة خاصة.

بــيد أن األمــر الــالفــت فــي خــطبة (الــطاووس) هــو أنــها تــطرح 
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الــــــوقــــــائــــــع الــــــعلمية، وتســــــتنبط الــــــحقائــــــق الــــــفلسفية، وتــــــعالــــــج 
املـوضـوعـات األدبـية فـي نـسيج واحـد، يـعلوه بـيان فـنيّ رفـيع. 
فــــهي تــــعجن الــــعلم والــــفلسفة بــــاألدب، وتخــــّمر األدب بــــالــــعلم 
والــــفلسفة، لــــتبدع بــــذلــــك كــــالً مــــوحــــًدا وفــــريــــًدا، يــــصطفي مــــن 


العلم دّقته، ومن الفلسفة عمقها، ومن األدب حالوته.

فــدعــنا نســتعرض بــإيــجاز جــانــبًا مــن مــالمــح هــذه الــسمة، مــع 

ذكر بعض أمثلتها، تاركني التفصيل إلى مقام آخر.

أوالً: امليدان العلمي 

أ - إن املــــــوضــــــوع الــــــرئــــــيس الــــــذي يــــــدور حــــــولــــــه الــــــكالم فــــــي 
ا الـطاووس. واملـالحـظ هـو أن  الخـطبة هـو الـطيور، وخـصوصًـ
فا عـلميًا مـطابـًقا  الخـطبة تـتوخّـى وصـف مـوضـوعـها هـذا وصًـ
لــلواقــع الــعيني، لــذلــك نــراهــا تــرســم صــورة مــفصلة وصــادقــة 
ملــوصــوفــها، فتلحــظ مــن جــهة ســماتــه الــظاهــرة ومــا يــبدو مــنه 

للعيان، وتتتبّع من جهة أخرى دقائق تركيبه وخفي أجزائه. 

ولــــــــسنا بــــــــحاجــــــــة لســــــــرد األمــــــــثلة املــــــــتعلقة بــــــــالــــــــجهة األولــــــــى، 
لـــــوضـــــوحـــــها ووفـــــرتـــــها فـــــي مـــــنت الخـــــطبة، وســـــنكتفي بـــــإيـــــراد 


األمثلة املتعلقة بالجهة الثانية لنلفت نظر القارئ إليها.

الم كــــيفية تــــركــــيب أجــــنحة الــــطيور فــــيقول:  يــــصف عــــليه السّــــ
َقاِق مـــــفاصـــــل مُـــــحتَجِبٍَة...)، والـــــحقاق: جـــــمع  بَها فـــــي حِـــــ (وركّـــــ
، وهـــــو مجـــــمع املـــــفصلني مـــــن األعـــــضاء. وهـــــي مـــــحتجبة  قٍّ حُـــــ


ألنها مستورة بالجلد واللحم.

الم بـــعض دقـــائـــق تـــكويـــن ســـاق الـــطاووس،   ويـــبني عـــليه السّـــ
ِفيَّة...)،  يِْصيٌَّة خَــــ َمت مــــن ظُــــنْبُوِب ســــاقــــه صِــــ فــــيقول: (وقــــد نَجَــــ
ومـــــــــــــــعنى نجـــــــــــــــمت: ظهـــــــــــــــرت. والـــــــــــــــظنبوب: حـــــــــــــــرف الـــــــــــــــساق. 


والصيصية: الشوكة.

الم إلــــــى الــــــشعرة الــــــواحــــــدة مــــــن شــــــعرات  ويــــــلفتنا عــــــليه السّــــــ
الـطاووس، لـيبرز لـنا مـا تـختزنـه مـن اخـتالف األلـون، فـيقول: 
مرةً  َعرَاِت قَـــــــَصِبِه، أَرَتْـــــــَك حُـــــــ ْعرَةً مـــــــن شَـــــــ (وإذا تَـــــــَصفَّْحَت شَـــــــ
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ًة...)،  ِديّـَ فرةً َعْسجَـ ِديّـًَة، وأحـيانًـا صُـ ورديّـًة، وتـارة خُـضرةً زَبَـرْجَـ

والزبرجد: من األحجار الكريمة. والعسجد: الذهب.

يــــــــتضح مــــــــن هــــــــذه الــــــــعبارات كــــــــيف أن الخــــــــطبة تلحــــــــظ مــــــــا 
(احــتجب) مــن أجــزاء الــطاووس، وتــشير إلــى مــا (خــفي) مــن 
تــــركــــيب ســــاقــــه، بــــل تــــلتفت حــــتى إلــــى الــــشعرة الــــواحــــدة مــــن 
شـــــعرات قـــــصبه ومـــــا تُـــــبديـــــه مـــــن تـــــعّدد األلـــــوان وتـــــنّوعـــــها، ال 
يـشغلها عـن ذلـك الجـمال الـكلي لـلطاووس، ومـا يـمتاز بـه مـن 


ألوان ظاهرة للعيان.

ب - ال تــــــكتفي الخــــــطبة بــــــإيــــــراد املــــــعلومــــــات الــــــدقــــــيقة حــــــول 
مــوضــوعــها، بــل إنــها تــتعّدى ذلــك إلــى مــناقــشة بــعض املــزاعــم 
الــخاطــئة فــترّدهــا، وتــبني مــا هــو الــصواب فــي املــسألــة. ومــثال 
ذلـــــك مـــــناقـــــشة الـــــزعـــــم الـــــقائـــــل بـــــأن الـــــطاووس يُـــــلِقح بـــــدمـــــعة 


تسفحها مدامعه. 

ج - تـــصدر الخـــطبة فـــي جـــانـــبها الـــعلمي عـــن مـــنهج عـــلمي 
واضــــح ومحــــدد، هــــو مــــنهج املــــعايــــنة فــــي املــــشاهــــدات، وهــــو 
يُلكَ  الم بــالــقول: (أُحِــ املــنهج الــذي نــّص عــليه اإلمــام عــليه السّــ

من ذلك على ُمعايَنٍَة، ال َكَمْن يُِحيُل على َضِعيِْف إسناِدِه).

د - لـــعل الـــقارئ يـــتذكـــر مـــا اســـتفدنـــاه فـــي ثـــنايـــا الـــبحث مـــن 
بـعض كـلمات الخـطبة عـند مـناقـشة مـوضـوع أصـالـة الجـمال، 
بْغٌ إال  الم: (وقَـــلَّ صِـــ حـــيث اســـتشهدنـــا هـــناك بـــقولـــه عـــليه السّـــ
َقالِــِه وبَــِريــِقِه وبَــِصيصِ  ٍط، وعــاله بِــَكثرَِة صِــ وقــد أَخــذَ مــنه بِقسْــ
الم (فـــهو كـــاألزاهـــيرِ  ِه وَرْونَـــِقِه). وكـــذلـــك قـــولـــه عـــليه السّـــ ِديـــبَاجِـــ
املــبْثُوثَــِة لــم تــربّـِـها أمــطاُر ربــيعٍ وال شــموُس قَــيٍْظ)، وبــيّنا كــيف 
أن الـــــــطاووس يـــــــعلو بجـــــــمال تـــــــكويـــــــنه عـــــــلى الـــــــبيئة ويـــــــتجاوز 


واقعها، مما يفضي بنا إلى القول بأصالة الجمال. 

فــهاهــنا نــاحــيتان، أوالهــما: تــجاوز الــبيئة، وثــانــيتهما: أصــالــة 
الم كــــــــلتا  الجــــــــمال. وقــــــــد اســــــــتبطن كــــــــالم اإلمــــــــام عــــــــليه السّــــــــ
الـناحـيتني بـصورة مـكثفة وعـميقة. ومـا يـهمنا هـنا هـو الـناحـية 
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األولــى بــالــخصوص الرتــباطــها بــاملــيدان الــعلمي، حــيث نجــد 
أن الخـــطبة تســـتبطن مـــوقـــفا نـــظريـــا مـــن مـــسألـــة الـــعالقـــة بـــني 
الــــبيئة واألحــــياء، فــــتضرب لــــنا مــــثال بــــالــــطاووس لــــتدلــــل بــــذلــــك 

على حقيقة تجاوز بعض األحياء لبيئتها، وسموها عليها.

وأمـاالـناحـية الـثانـية، أي قـضية أصـالـة الجـمال، فـهي تـرتـبط 

بامليدان الفلسفي اآلتي ذكره. 

وخــــــالصــــــة األمــــــر فــــــيما يــــــرتــــــبط بــــــاملــــــيدان الــــــعلمي، هــــــي أن 
الخــــــطبة تــــــلتزم فــــــي طــــــرحــــــها الــــــطريــــــقة الــــــعلمية بشــــــروطــــــها 
املـــــــفروضـــــــة، كـــــــما أنـــــــها تـــــــنص عـــــــلى املـــــــنهج الـــــــعلمي الـــــــذي 
الــتزمــنه، فــهي إذًا تــالحــظ املــنهج وال تــكتفي بســرد الــوقــائــع. 
هــذا إضــافــة إلــى أنــها تــتبنى - ولــو بــصورة ضــمنية - مــوقــفا 


نظريا من مسألة عالقة األحياء ببيئتها. 

ثانيًا: امليدان الفلسفي والعقائدي 

أ - نـالحـظ -فـيما يـرتـبط بهـذا املـيدان- أن الخـطبة لـم تـقتصر 
عــــلى الــــتوصــــيف الــــعلمي ملــــوضــــوعــــها، بــــل إنــــها قــــامــــت بهــــذا 
الـتوصـيف لتسـتخلص مـنه مـا يـبتني عـليه مـن نـتائـج فـلسفية 
الم  ومـــن أغـــراض عـــقائـــديـــة، ولـــذلـــك نجـــد أن اإلمـــام عـــليه السّـــ
يســـتنبط مـــن الـــوقـــائـــع الـــعلمية نـــتيجتني فـــلسفيتني، أوالهـــما: 
قــــصور الــــعقل أمــــام عــــظمة الخــــلق. وثــــانــــيتهما: رجــــوع األمــــر 


إلى مدبّر قادر وحكيم.

فَِة هــــذا  الم: (فــــكيف تَــــِصُل إلــــى صِــــ مــــن ذلــــك قــــولــــه عــــليه السّــــ
ُه،  زَ األوهـاَم أن تـُدرِكَـ مائِـُق الـِفطَِن (...) وأَقَـلُّ أجـزائـِه قـد أَعجَـ عَـ


واأللِسنََة أن تَِصفَُه). 

نْعِتهِ  وكـذلـك قـولـه: (فـأقـاَم مـن شـواهـِد الـبيّناِت عـلى لـطيِف صَـ
ه مـــا انـــقادْت لـــه الـــعقوُل مُـــعترِفـــًة بـــه وُمســـلِّمًة لـــه.  وعـــظيمِ قُـــدرتِـــ


ونََعَقْت في أسماِعنا دالئُله على َوْحَداِنيَِّتِه).

ب - ذكــــــرنــــــا أثــــــناء حــــــديــــــثنا حــــــول املــــــيدان الــــــعلمي مــــــوقــــــف 
الخــطبة مــن قــضية أصــالــة الجــمال، وقــلنا أن هــذا املــوضــوع 
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يــرتــبط بــاملــيدان الــفلسفي، وقــد تــوســعنا فــيه فــي مــنت الــبحث، 

فال نجد ضرورة لإلعادة، فليراجع هناك. 

يـتبنّي مـن كـل مـاسـبق أن الـجانـب الـعقائـدي والـبعد الـفلسفي 

حاضران جليّان في منت الخطبة.

ثالثًا: امليدان الفني واألدبي 

إن هـــــــذا املـــــــيدان مـــــــتشعب الـــــــجهات مـــــــتعدد الـــــــجوانـــــــب فـــــــي 
الخــــطبة، وهــــذا مــــا دعــــانــــا لــــالقــــتصار عــــلى بــــعض املــــميزات 
الـــــخاصـــــة، وإغـــــفال الـــــعديـــــد مـــــن الـــــخصائـــــص األخـــــرى مـــــما 
يــــرتــــبط بــــفنون الــــبالغــــة ومــــوســــيقى الــــنظم ومــــا يــــتبع ذلــــك مــــن 


نواحٍ مشابهة.

ويـــمكننا أن نـــنبّه فـــيما يـــرتـــبط بهـــذا املـــيدان إلـــى املـــالحـــظات 

التالية:

أ - إذا رجـــــع الـــــقارئ إلـــــى مـــــنت الخـــــطبة فـــــإنـــــه ســـــرعـــــان مـــــا 
يـشعر بـغنى مـضمونـها، ومـما ال شـك فـيه أن غـنى املـضمون 
يُــــعّد مــــن الــــعوامــــل الــــتي تــــسمو بــــالــــنص األدبــــي، وتــــرفــــع مــــن 


قيمته املعنوية.

ونــحن يــمكننا تــلّمس غــنى مــضمون الخــطبة مــن خــالل ســعة 
الم لتجــلية  دائــرة املــعارف الــتي اســتخدمــها اإلمــام عــليه السّــ
املــوضــوع الــرئــيس وتــبيان مــعاملــه. فــاملــوضــوع الــرئــيس يــتمثل 
بـــالـــطيور، وبجـــملة مـــن شـــؤونـــها، واملـــقدار األكـــبر مـــنه يـــتعلق 
ا. غـــــــــير أن الخـــــــــطبة ولـــــــــكي تُظهـــــــــر  بـــــــــالـــــــــطاووس خـــــــــصوصًـــــــــ
مــــوضــــوعــــها بــــأجــــلى صــــوره، نجــــدهــــا قــــد اســــتعانــــت بــــمعارف 
شـــــتى تـــــرتـــــبط بـــــاملـــــالبـــــس وأصـــــنافـــــها، وبـــــالحـــــلي وأنـــــواعـــــها، 


وبنبات األرض وأزهارها، وبأشرعة املراكب ومميزاتها...

واملــــقام يــــضيق عــــن الــــتمثيل لــــكل هــــذه األمــــور، وهــــو ظــــاهــــر 

جلي في منت الخطبة، فيمكن الرجوع إليه هناك.

وال يـخفى بـعد ذلـك مـا لهـذا الـتنويـع مـن أثـر فـي إغـناء الـنص 
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وفـي تـلويـن مـحتويـاتـه، مـما يـحبوه بـفوائـد مـعرفـية، وبـتشويـق 

أدبي ومتعة فنية.

ب - ال شــك فــي أن مــا بــيّناه فــي الــنقطة الــسابــقة مــن غــنى 
املـضمون يسـتدعـي لـلتعبير عـنه ثـروة لـفظية واسـعة، وهـذا مـا 
جـــــــعل الخـــــــطبة تشـــــــتمل عـــــــلى معجـــــــم لـــــــغوي كـــــــبير، يـــــــغطي 


مساحات مختلفة من حقول املعاني.

ويــــكفينا لــــلتدلــــيل عــــلى ذلــــك أن نــــمثّل بــــحقل واحــــد مــــن هــــذه 
الـــحقول، وهـــو الـــحقل املـــتعلق بجـــمال املـــنظور ومـــا يـــرتـــبط بـــه 
مــــــن شــــــكل ولــــــون، عــــــلى أنــــــنا ورومًــــــا لــــــالخــــــتصار، ســــــنكتفي 


بإيراد بعض نماذج هذا الحقل دون استيعابها.


وهذه نبذة منها:

الم: (ونَـــــــــــــَسَقها عـــــــــــــلى اخـــــــــــــتالفِـــــــــــــها فـــــــــــــي  قـــــــــــــال عـــــــــــــليه السّـــــــــــــ
األصــابــيغِ...)، (فــمنها مــغموٌس فــي قَــالِــِب لــوٍن ال يَــُشوبُــُه غــيرُ 
َد ألـوانَـه فـي أحـسِن تَـنِْضيٍد...)،  يِه...)، (ونَـضَّ لَـْوِن مـا غُـِمَس فِـ
ليْها مــن عَــجيبِ  ٍة، ومــا أُنْــِبَت عَــ (تَــَخاُل قَــَصبَُه مَــَداِرَي مــن فِــضَّ
ِد...)، (فـــهو  َلِذ الـــزَّبَـــرْجَـــ ِه خـــالِـــَص الـــِعْقيَاِن وفِـــ موسِـــ ِه وشُـــ دارَاتِـــ
َلِل، أو مُــونِــِق عَــْصِب الــيََمِن...)، (فــهو كــفُُصوصٍ  يِّ الحُــ َمْوشِــ كَــ
عِ  ذاِت ألــــواٍن قــــد نُــــطَِّقْت بــــالــــلَُّجنْيِ املُــــَكلَِّل...)، (َولَــــُه فــــي مَــــْوضِــــ
َمةِ  ِصبْغِ الـــــــــَوسِـــــــــ اةٌ...)، (كَـــــــــ ــــــــ ٌة خـــــــــضراُء مُـــــــــَوشّـَ الـــــــــُعْرِف قَـــــــــنْزُعَـــــــــ
دَِّة بَـــــريـــــِقِه أن  ِه وشِـــــ ــــُه يُـــــَخيَُّل لِـــــَكثرَِة مـــــائِـــــ يَِّة...)، (إال أَنّـَ الـــــيََمانِـــــ
ِه...)، (أبــــيُض يَــــِقٌق...)، (فــــهو  ٌة بِــــ رَةَ مُــــْمتَزِجَــــ الــــُخْضرَةَ الــــناضِــــ
بْغٌ إال وقــد  ِه فــي ســواِد مــا هــنالــك يَأْتَــلُِق...)، (وقَــلَّ صِــ بِــبَياضِــ
َقالِـــــِه وبَـــــريـــــِقِه وبَـــــِصيصِ  ٍط، وعَـــــالهُ بِـــــَكثرَِة صِـــــ أخـــــذَ مـــــنُه ِبِقسْـــــ


ِديْبَاِجِه َوَرْونَِقِه)...

إنـــــها نـــــماذج مـــــجتزأة مـــــن الخـــــطبة، ولـــــكنها مـــــع ذلـــــك تـــــكفي 
لــــلتدلــــيل عــــلى غــــنى املــــنت بــــالــــكلمات والــــتراكــــيب املــــعبّرة خــــير 
تــــعبير عــــن جــــمال املــــنظور وخــــصائــــصه، مــــما يــــؤســــس لــــلغة 
راقـــية ومـــصطلحات شـــامـــلة تـــنفع الـــفنان الـــتشكيلي والـــناقـــد 

55




الفني في مقام التعبير عن املوضوعات الجمالية ووصفها.

ولـــعله آن األوان - بـــعد هـــذه الـــقرون املـــتطاولـــة - لـــكي نـــلتفت 
إلـــى وجـــه آخـــر مـــن وجـــوه عـــظمة اإلمـــام عـــلي بـــن أبـــي طـــالـــب 
الم أال وهـو وجـه (عـالِـم الجـمال) والـذي لـم يحـظ مـن  عـليه السّـ
الـــــعنايـــــة واالهـــــتمام حـــــتى بـــــأقـــــل الـــــقليل. وقـــــد وضـــــعنا عـــــبارة 
(عــالــم الجــمال) بــني مــزدوجــني ألنــنا أردنــا بــها املــعنى األعــم، 


وليس املعنى اإلصطالحي الحديث.

ج - إن أحـــد مـــواطـــن السحـــر فـــي الخـــطبة يـــكمن فـــي تـــعدد 
الــــــلقطات للمشهــــــد الــــــواحــــــد، وذلــــــك لــــــكي يتجــــــلى املــــــوصــــــوف 
بــأوســع صــورة، ويظهــر بــأكــمل ظــهور، ومــن هــذا الــباب قــولــه 
ِه،  ُر مـــن ريـــِشِه، ويَـــْعرى مـــن لِـــبَاسِـــ ــ الم: (وقـــد يتحسّـَ عـــليه السّـــ
ا، فَـــــيَنَْحتُّ مِـــــن قَـــــَصِبِه انْـــــِحتَاتَ  بَاعًـــــ فـــــيَسُقُط تَـــــتَْرى، ويَـــــنْبُُت تِـــــ


أوراِق األغصاِن...).

فــانــظر كــيف تــعددت صــور الــتعبير عــن مشهــد ســقوط ريــش 
الـــطاووس عـــبر حـــركـــة األفـــعال املـــضارعـــة ومـــتعلقاتـــها، وهـــي 
) حــــيث تــــشير الــــعبارات  (يتحســــر- يــــعرى – يــــسقط - يــــنحتُّ
جـــــميعها إلـــــى املـــــراد عـــــينه، ولـــــكن مـــــن خـــــالل صـــــور مـــــختلفة 


وظالل متنوعة.

بَّْهتَُه بِــما  الم: (فــإْن شَــ ومــن هــذا الــقبيل أيــًضا قــولــه عــليه السّــ
رِة كـــــلِّ ربـــــيعٍ. وإن  ِنيَ مِـــــن زهْـــــ ِنيٌّ جُـــــ أنْـــــبَتَِت األرُض قُـــــْلَت جَـــــ
َلِل، أو مُــــونِــــِق عَــــْصبِ  يِّ الحُــــ َمْوشِــــ ضــــاهــــيْتَُه بــــاملــــالبِــــِس فــــُهَو كَــــ
لِيِّ فــهو كــفُُصوٍص ذاِت ألــواٍن...).  الــيََمِن. وإن شــاكــلتَه بــالحُــ
فــإنــنا نجــد هــنا - كــما فــي الــنص الــسابــق - تــلويــنًا تــعبيريًــا 
الم: (شـبّهته - ضـاهـيته - شـاكـلته)،  يـتمثل فـي قـولـه عـليه السّـ
ولـــكننا نجـــد إضـــافـــة إلـــى ذلـــك عـــملية اســـتقصاء للمشـــبَّه بـــه، 
وتـتّبع لـوجـوهـه، حـيث نـرى املشـبّه الـواحـد وهـو الـطاووس، قـد 
شـــــــبّه مـــــــرة بـــــــما تـــــــنبت األرض، وأخـــــــرى بـــــــاملـــــــالبـــــــس، وثـــــــالـــــــثة 
بـــالحـــلي..، األمـــر الـــذي يـــثري الـــوصـــف، ويـــوســـع مـــن حـــدود 
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صـــــورة املـــــوصـــــوف، لتظهـــــر هـــــذه الـــــصورة وقـــــد انـــــطوت عـــــلى 
أبـــــدع مـــــا تـــــنبت األرض، وعـــــلى أفخـــــر الحـــــلي، وعـــــلى أزهـــــى 

الحلل، فتبلغ بذلك ذروة الجمال وتنتهي إلى غاية الشمول.

د - نلحـظ إحـدى الـلمسات الـفنية الـرفـيعة للخـطبة فـي عـملية 
الـــترقـــي بـــاملـــوصـــوف الـــواقـــعي إلـــى مـــا فـــوق الـــواقـــع املـــألـــوف، 


ليَظهر بذلك مبلغُ كماله وغرابُة حقيقته.

بْغٌ إال وقـــد أخـــذَ  الم: (وقَـــلَّ صِـــ ومـــن أمـــثلة ذلـــك قـــولـــه عـــليه السّـــ
هِ  َقالِـــِه وبَـــريـــِقِه وبَـــِصيِص ِديْـــبَاجِـــ ٍط، وعَـــالهُ بِـــَكثرَِة صِـــ مـــنُه ِبِقسْـــ
َوَرْونَـــِقِه)، فـــإنـــك تجـــد هـــنا مخـــلوقًـــا قـــد فـــاق بـــصفاتـــه ومـــظاهـــر 
جـــمالـــه كـــل واقـــع، فـــهو مـــن جـــهة يـــكاد يجـــمع كـــل صـــبغ تـــقع 
عــــليه الــــعني فــــي دنــــيا الــــطبيعة، ولــــكنه مــــن جــــهة أخــــرى يــــعلو 
عــلى جــميع تــلك األصــباغ بــكثرة صــقالــه، وبــريــقه، وبــصيص 
ديــباجــه، ورونــقه. مــما يــجعل عــناصــر الجــمال لــدى الــطاووس 
تــــسمو عــــلى مــــثيالتــــها لــــدى الــــكائــــنات األخــــرى، حــــتى تــــبدو 
وكـــأنـــها تـــنتمي إلـــى أفـــق أخـــر بـــعيد املـــسافـــة عـــن كـــل الـــواقـــع 


املشهود. 

الم: (فــــُهَو كــــاألزاهــــيرِ  ومــــن أمــــثلة ذلــــك أيــــضا قــــولــــه عــــليه السّــــ
ُموُس قَــيْظ)، حــيث شــبّه  ـَها أَمْــطَاُر َربِــيعٍ واَلَ شُــ املــبْثُوثَــِة لــْم تُــَربّـِ
الم زخـــرفـــة الـــطاووس وتـــشكيله الـــلونـــي بـــاألزاهـــير  عـــليه السّـــ
املـــبثوثـــة، غـــير أن األزاهـــير املـــعروفـــة تـــعتمد فـــي تـــكّونـــها وفـــي 
سـيرورة تـفتحها عـلى حـرارة الـشمس وأمـطار الـسماء، بـينما 
نجـد أن أزاهـير الـطاووس تظهـر إلـى الـوجـود مـن غـير حـاجـة 
ال إلـــى شـــمس وال مـــطر، فـــهي تنتســـب إلـــى واقـــع يـــعلو عـــلى 
الـواقـع املـحسوس، وتـحكمها قـوانـنُي تـتجاوز قـوانـينَه، فـكأنـما 
هـــــي قـــــد هـــــبطت مـــــن عـــــالـــــم املـــــثل لـــــتزيّـــــن جـــــسم الـــــطاووس، 


وتجّمل مظهره.

وهـــذا لـــعمري فـــن مســـتقى مـــن منهـــل آيـــة الـــنور، حـــيث يـــقول 
يٍَّة واَل  رْقِـــ ٍة زَيْـــتُونَـــٍة ال شَـــ رٍَة مُـــبَارَكَـــ ْن َشجَـــ ســـبحانـــه: {...يُـــوقَـــُد مِـــ
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يٍَّة يَـَكاُد زَيْـتَُها يُـِضيُء َولَـْو لَـْم تَـْمَسْسُه نَـاٌر نُـوٌر عَـَلى نُـوٍر } غَـْربِـ

.( )1

فــاآليــة تــضرب لــنا مــثالً بشجــرة غــريــبة عــن أبــصارنــا جــديــدة 
عــلى مــسامــعنا، إنــها شجــرة ال تــنتمي ال إلــى شــرق وال إلــى 
غـرب، وإنـما تـنبت فـي الـالمـكان، كـما أن زيـتها يـكاد يـضيء 


بذاته من غير حاجة إلى نار.

واآليـــة تـــعّلمنا بـــذلـــك أن نـــور اهلل ســـبحانـــه يـــتنزه عـــن التشـــبيه 
بـــاملـــحسوســـات، ولـــكن عـــند الـــتنزل ألجـــل مـــقتضيات الـــتقريـــب 
والـتفهيم، فـإنـه ال بـد حـينئذ مـن الـترقـي بـاملشـبّه بـه إلـى أعـلى 
املســــتويــــات املــــمكنة مــــن التجــــريــــد، وإلــــى أقــــصى الــــدرجــــات 


املحتملة من الكمال.

وبـاألسـلوب ذاتـه تـعّلمنا خـطبة (الـطاووس) بـدورهـا أنـه هـنالـك 
حــتى بــني املخــلوقــات مــن كــائــنات عــالــم املــادة مــا هــو عــصي 
عـلى التشـبيه بـاملـألـوف مـن املـحسوسـات، فـكيف إذًا بـخالـقها 


ومبدع صورتها؟!

يــــتبني مــــما تــــّم اســــتعراضــــه فــــي املــــياديــــن الــــثالثــــة مــــعنى مــــا 
ذكـــرنـــاه مـــن اتـــصاف الخـــطبة بـــسمة (الـــجامـــعية)، حـــيث عـــمد 
الم إلــــى الــــدمــــج بــــني وقــــائــــع الــــعلم وحــــقائــــق  اإلمــــام عــــليه السّــــ
د، يــمثل الــعلم  الــفلسفة وفــنون األدب فــي حــقل مــعرفــي مــوحّــ
بــــأدق مــــعانــــيه، والــــفلسفة بــــأعــــمق تجــــلياتــــها، واألدب بــــأبــــهى 
صـوره، األمـر الـذي يـضعنا أمـام مـدرسـة فـكريـة خـاصـة، هـي 
بــنت عــقيدة الــتوحــيد، والــتي تــتناغــم فــيها الــوحــدة مــع الــكثرة، 
وتــــتالئــــم لــــديــــها الــــكثرة مــــع الــــوحــــدة، وذلــــك خــــالفًــــا لــــلمدارس 
التجـــزيـــئية املـــتداولـــة، والـــتي تشـــطر وحـــدة الـــحقيقة، وتـــفصل 


بني حقول املعرفة واضعة بينها الحواجز والسدود.

ولــقد كــان حــريًــا بــنا عــبر تــاريــخنا الــثقافــي الــطويــل أن نــتعلم 
دروس هــــذه املــــدرســــة الــــتوحــــيديــــة، ونــــعمم طــــريــــقتها، لــــيكون 

1 - النور: من اآلية35.
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ألمتنا أمة القرآن، نهجها الخاص وأسلوبها املميز.

لـــكننا ولشـــديـــد أســـف، قـــد جـــلبنا ألنـــفسنا الحـــرمـــان، ورمـــينا 
بــــأيــــديــــنا إلــــى مــــهاوي الجهــــل، بــــعضنا عــــن تــــقصير وتــــهاون، 
وآخـرون بـدافـع الـعصبية والـحقد..، ولـتفصيل املـقال فـي هـذا 


املجال مقام آخر.

وهــــا نــــحن بــــعد هــــذه الــــتوطــــئة نــــضع مــــنت الخــــطبة بــــني يــــدي 
الــــقارئ الــــكريــــم، عــــّلنا نُــــساهــــم بــــمقدار وســــعنا فــــي مــــحاولــــة 


الخروج عن صفة التقصير، واالبتعاد عن نزعة التهاون.
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خطبة الّطاووس 


من خطبة ألمير املؤمنني علي بن أبي طالب عليه الّسالم


( 1يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس(

اكِـــــن َوِذي  يََوان َومَـــــَوات، َوسَـــــ ْن حَـــــ ْلقاً عَـــــجِيباً مِـــــ ُهْم خَـــــ  ابْـــــتََدعَـــــ
نَْعِتِه،  ِد الْــــبَيِّنَاِت عَــــَلى لَــــِطيِف صَــــ َواهِــــ ْن شَــــ ات، فأَقَــــاَم مِــــ رَكَــــ حَــــ
لَِّمًة لَــُه،  ِه، مَــا انْــَقاَدْت لَــُه الْــُعُقوُل مُــْعتَرِفَــًة بِــِه، َوُمسْــ ِظيمِ قُــْدرَتِــ َوعَــ
نْ  )، َومَـــا ذََرأَ مِـــ يَِّتِه( َدانِـــ ُلُه عَـــَلى َوحْـــ نَا َدالَئِـــ 2َونَـــَعَقْت فِـــي أَْســــَماعِـــ

اِديـــــَد االْرِْض،  َكنََها أَخَـــــ ــــِتي أَسْـــــ ) الّـَ َوِر االَْطْـــــيَاِر( 3مُـــــْختَلِِف صُـــــ

ِنَحة  ْن ذَاِت أَجْـــــــ َها، مِـــــــ ي أعْـــــــالَمِـــــــ َها، َوَرَواسِـــــــ ُروَق فِـــــــَجاجِـــــــ َوخُـــــــ
 ،( يْئَاٍت مُــــتَبَايِــــنٍَة، مُــــَصرَّفَــــٍة فِــــي زِمَــــامِ الــــتَّْسِخيِر( 4مُــــْختَلِفَة، َوهَــــ

ِنَحِتَها فِـــــي مَـــــَخاِرِق الْـــــَجوِّ املُـــــنفَِسحِ َوالْـــــفََضاءِ  َومُـــــرَفْـــــرِفَـــــٍة ِبأَجْـــــ

املُنفَِرجِ.

بََها فِـي  َرة، َورَكّـَ َور ظَـاهِـ وَّنَـَها بَـْعَد إِذْ لَـْم تَـُكْن فِـي عَـجائِـِب صُـ كَـ
ْلِقِه أَنْ  )، َومَــــنَعَ بَــــْعَضَها بِــــَعبَالَــــِة خَــــ َل مُــــْحتَجِبَة( َقاِق مَــــفَاصِــــ 5حِــــ

َعَلُه يَــِدفُّ َدفِــيفاً، َونَــَسَقَها عَــَلى  فُوفــاً، َوجَــ يَــْسُمَو فِــي الْــَهَواِء خُــ

الم، ج 2، خـــطبة رقـــم 165،  1 - نـــهج الـــبالغـــة، خـــطب اإلمـــام عـــلي عـــليه السّـــ
شرح الشيخ محمد عبده.

2 - نعقت من نعق بغنمه -كمنع- صاح.
3 - ذرأ: خـــــلق. واألخـــــاديـــــد: -جـــــمع أخـــــدود-: الـــــشق فـــــي األرض، والخـــــروق 
-جـــمع خـــرق-: األرض الـــواســـعة تتخـــرق فـــيها الـــريـــاح. والـــفجاج-جـــمع فـــج-: 
الـــــــطريـــــــق الـــــــواســـــــع وقـــــــد يســـــــتعمل فـــــــي مـــــــتسع الـــــــفال. واألعـــــــالم: جـــــــمع عـــــــلم 

بالتحريك، وهو الجبل.
4 - يـصرفـها الـله فـي أطـوار مـختلفة: تـنتقل فـيها بـزمـام تـسخيره واسـتخدامـه 
لـها فـيما خـلقها ألجـله. ومـرفـرفـة: مـن رفـرف الـطائـر بسـط جـناحـيه. والـمخارق: 

-جمع مخرق-: الفالة، وشبه الجو بالفالة للسعة فيهما.
5 - الـــــحقاق: -كـــــكتاب- جـــــمع حـــــق بـــــالـــــضم: مـــــجتمع الـــــمفصلين، واحـــــتجاب 
الـــمفاصـــل: اســـتتارهـــا بـــاللحـــم والجـــلد. والـــعبالـــة: الـــضخامـــة. ويـــسمو: يـــرتـــفع. 
وخــــفوفــــا: ســــرعــــة وخــــفة. ودفــــيف الــــطائــــر: مــــروره فــــويــــق األرض، أو أن يحــــرك 

جناحيه ورجليه في األرض. ويدف: بضم الدال.
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نَْعِتِه;  ِه، َوَدقِـــيِق صَـــ ) بِـــَلِطيِف قُـــْدرَتِـــ ابِـــيغِ( ِتالَفِـــَها فِـــى االْصَـــ 1اخْـــ

) لَـْون الَ يَـُشوبُـُه غَـيُْر لَـْوِن مَـا غُـِمسَ  2فَـِمنَْها مَـْغُموٌس فِـي قَـالَـِب(

ِبغَ  َق بِـِخالَِف مَـا صُـ بْغ قَـْد طـُوِّ نَْها مَـْغُموٌس فِـي لَـْوِن صِـ فِـيه، َومِـ

ِبِه.

َكمِ تَـْعِديـل،  ُه فِـي أَحْـ ْلقاً الـطَّاُووُس، الّـَِذي أَقَـامَـ َجِبَها خَـ ْن أَعْـ َومِـ
َرَج قَـــَصبَُه،  )، بِـــَجنَاحٍ أَشْـــ َسِن تَـــنِْضيد( َد أَلْـــَوانَـــُه فِـــي أَحْـــ 3َونَـــضَّ


َوذَنَب أَطَاَل َمْسَحبَُه.

ِه مُــــِطالًّ عَــــَلى  َما بِــــ ْن طَــــيِِّه، َوسَــــ رَهُ مِــــ إذَا َدَرَج إلَــــى االُْنْــــثَى نَشَــــ

) َكأَنَُّه ِقْلعٌ َداِريٌّ َعنََجُه نُوِتيُُّه. 4َرأِْسِه(

إفْـــَضاِء الـــدِّيَـــَكِة،  يَـــْختَاُل ِبأَلْـــَوانِـــِه، َويَـــِميُس بِـــزَيَـــفَانِـــِه، يُـــفِْضي كَـــ
يُلكَ  رَاِب. أُحِــــ ) فــــي الــــضِّ ُــــْغتَلَِمِة( 5َويَُؤرُّ بِــــُمالَقَــــَحٍة أَرَّ الْــــفُُحوِل امْل

نَاِدِه،  ِعيِف إسْـ َمْن يُـِحيُل عَـلى ضَـ )، الَ كَـ َعايَـنَة( ْن ذلِـَك عَـَلى مُـ 6مِـ

1 - نـــسقها: رتـــبها. واألصـــابـــيغ: جـــمع أصـــباغ - بـــفتح الـــهمزة - جـــمع صـــبغ 
بالكسر وهو اللون أو ما يصبغ به.

2 - الـــقالـــب: مـــثال تـــفرغ فـــيه الـــجواهـــر لـــتأتـــي عـــلى قـــدره. والـــطائـــر ذو الـــلون 
الـــواحـــد كـــأنـــما أفـــرغ فـــي قـــالـــب مـــن الـــلون. وقـــولـــه (قـــد طـــوق): أي جـــميع بـــدنـــه 

بلون واحد إال لون عنقه فأنه يخالف سائر بدنه كأنه طوق ِصبغ لحليته.
3 - الــتنضيد: الــنظم والــترتــيب. وقــولــه (أشــرج قــصبه): أي داخــل بــين آحــاده 
ونــظمها عــلى اخــتالفــها فــي الــطول والــقصر وإذا مــشى إلــى أنــثاه لــيسافــدهــا 

نشر ذلك الذنب بعد طيّه.
4 - ســما بــه: أي ارتــفع بــه، أي رفــعه مــطالً عــلى رأســه، أي مشــرفًــا عــليه كــأنــه 
يـــظلله. والـــقلع: -بكســـر فـــسكون- شـــراع الـــسفينة. وعـــنجه: جـــذبـــه فـــرفـــعه، مـــن 
عـــــنجت الـــــبعير إذا جـــــذبـــــته بخـــــطامـــــه فـــــرددتـــــه عـــــلى رجـــــليه. ويـــــختال: يـــــعجب. 
ويــميس: يــتبختر بــزيــفان ذنــبه. وأصــل الــزيــفان الــتبختر أيــًضا ويــريــد بــه هــنا 

حركة ذنب الطاووس يمينًا وشماالً.
5 - يــفضي: أي يــسافــد أنــثاه كــما تــسافــد الــديــكة جــمع ديــك. ويــؤر: -كيشــد- 
أي يـــأتـــي أنـــثاه. بـــمالقـــحة: أي مـــسافـــدة يـــفرز فـــيها مـــادة تـــناســـلية مـــن عـــضو 
الـــتناســـل يـــدفـــعها فـــي رحـــم قـــابـــل. والـــمغتلمة: عـــلى صـــيغة اســـم الـــفاعـــل، مـــن 

اغتلم إذا غلب للشهوة. والضراب: لقاح الفحل ألنثاه
6 - أي إن لـم يـكفك الـخبر فـإنـي أحـّولـك عـنه إلـى الـمعايـنة فـاذهـب وعـايـن تجـد 

صدق ما أقول.
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 ،( ُعُه( ُم أَنّـَُه يُـْلِقحُ بِـَدمْـَعة تَـْسفَُحَها مَـَدامِـ زَعْـمِ مَـْن يَـزْعُـ اَن كَـ 1َولَـْو كَـ

ِه، وأَنَّ أُنْـثَاهُ تَـطَْعُم ذلِـَك، ثُـمَّ تَـِبيُض الَ  فُونِـ فَّتَي جُـ فَـتَِقُف فـي ضَـ
َجبَ  اَن ذلِــَك بَأَعْــ َوى الــدَّمْــعِ امْلُــنبَجِِس، مَلَــا كَــ ل سِــ ْن لِــَقاحِ فَحْــ مِــ


)؟  2ِمْن ُمطَاَعَمِة اْلُغرَاِب(

ْن عَــجِيبِ  َليَْها مِــ ة، َومَــا أُنْــِبَت عَــ ْن فِــضَّ تَــَخاُل قَــَصبَُه مَــَداِرَي مِــ
). فَــــإنْ  ِد( َلذَ الــــزَّبَــــرْجَــــ الِــــَص الْــــِعْقيَاِن، َوفِــــ ِه خَــــ ُموسِــــ ِه َوشُــــ 3َدارَاتِــــ

لِّ  رَِة كُــــ ْن زَهْــــ ِنىَ مِــــ ِنىٌّ جُــــ بَّْهتَُه بِــــَما أَنْــــبَتَِت االَْرُْض قُــــْلَت: جَــــ شَــــ
) أَوْ  َلِل( يِّ اْلحُـــ َمْوشِـــ البِـــِس فَـــُهَو كَـــ يْتَُه بِـــاملْـــ اهَـــ إْن ضَـــ )، َو 5َربِـــيع( 4

فُُصوصٍ  لِيِّ فَــُهَو كَــ ْلتَُه بِــاْلحُــ اكَــ إْن شَــ ُمونِــِق عَــْصِب الَــيَمِن، َو كَــ

.( 6ذَاِت أَْلَوان، َقْد نُطَِّقْت ِباللَُّجنْيِ امْلَُكلَِّل(

يُه،  نَاحَـــ )، َويَـــتََصفَّحُ ذَنَـــبَُه َوجَـــ 7يَـــْمِشي مَـــْشيَ امْلَـــرِحِ اْلــــُمْختَاِل(

1 - تـسفحها: أي تـرسـلها أوعـية الـدمـع. وضـفة الـجفن: اسـتعارة مـن ضـفتي 
النهــر بــمعنى جــانــبيه. وتــطعم ذلــك: -كــتعلم- أي تــذوقــه كــأنــها تــترشــقه. ولــقاح 
الفحــــل: -كــــسحاب-: مــــاء الــــتناســــل يــــلقح بــــه األنــــثى. والــــمنبجس: الــــنابــــع مــــن 

العين.
2 - لـــما كـــان ذلـــك بـــأعـــجب: أي لـــو صـــح ذلـــك الـــزعـــم فـــي الـــطاووس لـــكان لـــه 
نـظير فـيما زعـموا فـي مـطاعـمة الـغراب وتـلقيحه النـثاه حـيث قـالـوا إن مـطاعـمة 
الـغراب بـانـتقال جـزء مـن الـماء المسـتقر فـي قـانـصة الـذكـر إلـى األنـثى تـتناولـه 
مــــن مــــنقاره. والــــمماثــــلة بــــين الــــزعــــمين فــــي عــــدم الــــصحة. ومــــنشأ الــــزعــــم فــــي 
الغراب إخفاؤه لسفاده حتى ضرب المثل بقولهم: أخفى من سفاد الغراب

3 - الـقصب -جـمع قـصبة- هـي عـمود الـريـش. والـمداري -جـمع مـدرى بكسـر 
الـــميم- قـــال ابـــن االثـــير الـــمدرى والـــمدراة مـــصنوع مـــن حـــديـــد أو خشـــب عـــلى 
شـكل سـن مـن أسـنان المشـط وأطـول مـنه يسـرح بـه الـشعر الـمتلبد ويسـتعمله 
مـــن ال مشـــط لـــه. والـــدارات: هـــاالت الـــقمر. والـــعقيان: الـــذهـــب الـــخالـــص أو مـــا 
يــــنمو مــــنه فــــي مــــعدنــــه. وفــــلذ -كــــعنب- جــــمع فــــلذة بــــمعنى الــــقطعة. ومــــا أنــــبت 
مـــعطوف عـــلى قـــصبه. والتشـــبيه فـــي بـــياض الـــقصب والـــصفرة والـــخضرة فـــي 

الريش.
4 - جنى أي مجتنى جمع كل زهر النه جمع كل لون.

5 - الـــــــموشـــــــى: الـــــــمنقوش الـــــــمنمنم عـــــــلى صـــــــيغة اســـــــم الـــــــفاعـــــــل. والـــــــعصب 
-بالفتح-: ضرب من البرود منقوش.

6 - جــــعل الــــلجين -وهــــو الــــفضة- مــــنطقة لــــها. والــــمكلل: الــــمزيــــن بــــالــــجواهــــر. 
فكما تمنطقت الفصوص باللجين كذلك زين اللجين بها.
7 - المرح -ككتف- المعجب والمختال الزاهي بحسنه.
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); فَــإذَا  ِه( احِــ ابِــيغِ وِشَــ ْربَــالِــِه َوأَصَــ َماِل سِــ كاً لِجَــ احِــ 1فَــيَُقْهِقُه ضَــ

نِ  رَمَـــى بِـــبََصرِِه إِلَـــى قَـــَوائِـــِمِه زَقَـــا مُـــْعواِلً بِـــَصْوت يَـــَكاُد يُـــِبنُي عَـــ
ْمشٌ  َمُه حُــــــ ِعِه، الِنَّ قَــــــَوائِــــــ ـــــ ُد بِــــــَصاِدِق تَــــــَوجّـُ ِتَغاثَــــــِتِه، َويَْشهَــــــ اسْــــــ


.( 2َكَقَواِئمِ الدِّيََكِة اْلِخالَِسيَِّة(

)، َولَـــــُه فِـــــي  ِفيٌَّة( يِصيٌَة خَـــــ ِه صِـــــ اقِـــــ ْن ظُـــــنْبُوِب سَـــــ َمْت مِـــــ 3َوقَـــــْد نَجَـــــ

نُِقهِ  َرُج عَـــــ )، َوَمخْـــــ اةٌ( ــــ ٌة خَـــــْضرَاُء مُـــــَوشّـَ عِ الْـــــُعْرِف قُـــــنْزُعَـــــ 4مَـــــْوضِـــــ

َمةِ  ِصبْغِ الْـــــــَوسِـــــــ يُْث بَـــــــطْنُُه كَـــــــ ا إلَـــــــى حَـــــــ كـــــــاالْبْـــــــِريـــــــِق، َومَـــــــَغرزُهَـــــــ
ــهُ  )، وََكأَنّـَ َقال( ْرآةً ذَاَت صِـــ ِريـــرَة مُـــْلبََسة مِـــ )، أَْو َكحَـــ يَِّة( 6اْلــــيَـَمانِـــ 5

دَّةِ  ـــُه يُــــَخيَُّل لِــــَكثْرَِة مَــــائِــــِه، َوشِــــ ); إالَّ أنّـَ َم( ٍر أَْسحَــــ 7مُــــتََلفِّعٌ ِبِمْعجَــــ

ْمِعهِ  ٌة بِـــِه، َومَـــعَ فَـــتِْق سَـــ رَةَ مُـــْمتَزِجَـــ بَـــِريـــِقِه، أَنَّ الْـــُخْضرَةَ الـــنَّاضِـــ
)، أَبْــيَُض يَــِقٌق، فَــُهوَ  تََدقِّ الْــَقَلمِ فِــي لَــْوِن األَقْــُحَواِن( طٌّ َكُمسْــ 8خَــ

1 - السـربـال: الـلباس مـطلًقا أو هـو الـدرع خـاصـة والـوشـاح نـظامـان مـن لـؤلـؤ 
وجــوهــر يــخالــف بــينهما ويــعطف أحــدهــما عــلى اآلخــر بــعد عــقد طــرفــه بــه حــتى 
يـكونـا كـدائـرتـين إحـداهـما داخـل األخـرى كـل جـزء مـن الـواحـدة يـقابـل جـزءا مـن 
قـــريـــنتها ثـــم تـــلبسه الـــمرأة عـــلى هـــيئة حـــمالـــة الـــسيف، وأديـــم عـــريـــض مـــرصـــع 

بالجواهر يلبس كذلك ما بين العاتق والكشح.
2 - زقـــا يـــزقـــو: صـــاح، وأعـــول فـــهو مـــعول رفـــع صـــوتـــه بـــالـــبكاء يـــكاد يـــبين أي 
يــفصح عــن اســتغاثــته مــن كــراهــة قــوائــمه أي ســاقــيه. حــمش - جــمع أحــمش - 
أي دقــــيق. والــــديــــك الــــخالســــي - بكســــر الــــخاء - هــــو الــــمتولــــد بــــين دجــــاجــــتين 

هندية وفارسية.
3 - وقــــد نجــــمت أي نــــبتت مــــن ظــــنبوب ســــاقــــه أي مــــن حــــرف عــــظمه األســــفل 
صــيصية وهــي شــوكــة تــكون فــي رجــل الــديــك. والــظنبوب -بــالــضم- كــعرقــوب: 

عظم حرف الساق.
4 - الــــقنزعــــة -بــــضم الــــقاف والــــزاي - بــــينهما ســــكون-: الــــخصلة مــــن الــــشعر 

تترك على رأس الصبي وموشاة: منقوشة.
5 - مـــغرزهـــا: الـــموضـــع الـــذي غـــرز فـــيه الـــعنق مـــنتهيا إلـــى مـــكان الـــبطن لـــونـــه 
كـــلون الـــوســـمة وهـــي نـــبات يـــخضب بـــه، أو هـــي نـــبات الـــنيل الـــذي مـــنه صـــبغ 

النيلج المعروف بالنيلة.
6 - الصقال: الجالء

7 - المعجــر - كــمنبر -: ثــوب تعتجــر بــه الــمرأة فــتضع طــرفــه عــلى رأســها ثــم 
تــــمر الــــطرف اآلخــــر مــــن تــــحت ذقــــنها حــــتى تــــرده إلــــى الــــطرف االول فــــيغطى 
رأســـها وعـــنقها وعـــاتـــقها وبـــعض صـــدرهـــا وهـــو مـــعنى الـــتلفع هـــهنا. واالسحـــم 

االسود.
8 - األقحوان: البابونج. واليقق -محركا- شديد البياض 
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.( 1ِببَيَاِضِه ِفي َسَواِد َما ُهنَالَِك يَأْتَلُِق(

َقالِـــهِ  )، َوعَـــالَهُ بِـــَكثْرَِة صِـــ ط( نُْه ِبِقسْـــ ذَ مِـــ بْغٌ إالَّ َوقَـــْد أَخَـــ 2َوقَـــلَّ صِـــ

يرِ  االَْزَاهِــــــــ )، فَــــــــُهَو كَــــــــ ِه َوَرْونَــــــــِقِه( 3َوبَــــــــِريــــــــِقِه، َوبَــــــــِصيِص ِديــــــــبَاجِــــــــ

ُموُس قَـــيْظ. َوقَـــدْ  )، واَلَ شُـــ ) ــَها أَمْـــطَاُر َربِـــيعٍ )، لَـــْم تُـــَربّـِ َـــبْثُوثَـــِة( 5امْل 4

 ،( ِه، فَـــيَْسُقُط تَـــتَْرى( ْن لِـــبَاسِـــ )، َويَـــْعَرى مِـــ ْن ِريـــِشِه( ُر مِـــ ــ 7يَتََحسّـَ 6

 ،( ْن قَـَصِبِه انْـِحتَاَت أَْوَراِق االَْغْـَصاِن( بَاعـاً، فَـيَنَْحتُّ مِـ 8َويَـنْبُُت تِـ

ِه، الَ يُـَخالِـفُ  ُقوطِـ َهيْئَِتِه قَـبَْل سُـ تَّى يَـُعوَد كَـ ياً حَـ ُق نَـامِـ ثُـمَّ يَـتاَلَحَـ

َسالَِف أَْلَواِنِه، واَلَ يََقعُ َلْوٌن ِفي َغيِْر َمَكاِنِه ؟

ـًة،  ْمرَةً َورِْديّـَ َعرَاِت قَــَصِبِه أَرَتْــَك حُــ ْن شَــ ْعرَةً مِــ إذَا تَــَصفَّْحَت شَــ َو

.( 9َوتَارَةً ُخْضرَةً زَبَرَْجِديًَّة، َوأَْحيَاناً ُصفْرَةً عْسَجِديًَّة(

)، أَْو تَـــــبُْلُغهُ  َمائِـــــُق الْـــــِفطَِن( فَِة هـــــذَا عَـــــ 10فَـــــَكيَْف تَـــــِصُل إلَـــــى صِـــــ


َقرَاِئحُ اْلُعُقوِل، أَْو تَْستَنِْظُم َوْصفَُه أَْقَواُل اْلَواِصِفنَي؟؟

ُه، َواالَْلْــــــِسنََة أَنْ  اَم أَْن تُــــــْدرِكَــــــ زَ االَْوهَــــــ ِه قَــــــْد أَْعجَــــــ زَائِــــــ َوأَقَــــــلُّ أَجْــــــ
ْلقٍ  ِف خَـــــ ْن َوصْـــــ ) عَـــــ َر الْـــــُعُقوَل( ــــِذي بَهَـــــ بَْحاَن الّـَ 11تَـــــِصفَُه ؟ فَسُـــــ

زَ  َلوَّنــاً، َوأَْعجَــ ُدوداً مُــَكوَّنــاً، َوُمؤَلّـَـفاً مُــ تُْه َمحْــ الَّهُ لِــْلُعيُوِن، فَأَْدرَكَــ جَــ

االَْْلُسَن َعْن تَْلِخيِص ِصفَِتِه، َوَقَعَد ِبَها َعْن تَأِْديَِة نَْعِتِه ؟

1 - يلمع.
2 - نصيب.

3 - عـــاله أي فـــاق الـــلون الـــذي أخـــذه نـــصيبًا مـــنه بـــكثرة جـــالئـــه. والـــبصيص: 
اللمعان. والرونق: الحسن.

4 - األزاهير: جمع أزهار جمع زهر.
5 - لم تربها، فعل من التربية. والقيظ: الحر.

6 - يتحسر هو من حسره أي كشفه، أي وقد يكشف من ريشه.
7 - تترى أي شيئا بعد شيء.

8 - ينحت: يسقط وينقشر.
9 - ذهبية.

10 - عمائق جمع عميقة.
11 - بهر العقول: قهرها فردها. وجاله -كحاله-: كشفه.
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) َوالْــَهَمَجِة إلَــى مَــا فَــْوقَــُهَما  بَْحاَن مَــْن أَْدمَــجَ قَــَوائِــَم الــذَّرَِّة( 1فَسُــ

ْلِق الْــــِحيتَاِن َوالــــِفيََلِة ؟ َوَوأَى عَــــَلى نَــــفِْسِه أاَلَّ يَــــْضطَرِبَ  ْن خَــــ مِــــ
َدهُ، َوالْـفَنَاءَ  َماَم مَـْوعِـ َعَل اْلحِـ وَح، إاِلَّ َوجَـ ا أَْولَـجَ فِـيِه الـرُّ مَّ بَحٌ مِـ شَـ


 .( 2َغايَتَُه(

1 - الــــذرة: واحــــدة الــــذر: صــــغار الــــنمل. والــــهمجة -محــــركــــة- واحــــدة الــــهمج: 
ذبــاب صــغير يــسقط عــلى وجــوه الــغنم. وقــوائــمها: أرجــلها. وأدمــجها: أودعــها 

فيها.
2 - وأى: وعد. والحمام: الموت.
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الفهرس الموضويع آليات الجمال 

الــغايــة مــن وضــع هــذا الفهــرس هــي جــمع آيــات الجــمال فــي 
الـقرآن الـكريـم مـما لـه ارتـباط مـباشـر بـموضـوع بـحثنا اآلنـف، 
وتــــــــصنيفها تــــــــصنيفا مــــــــوضــــــــوعــــــــيًا عــــــــلى أســــــــاس املــــــــضمون 


املشترك لكل مجموعة من هذه اآليات.

ولــــذلــــك فــــإن هــــذا الفهــــرس لــــم يســــتوعــــب جــــميع اآليــــات الــــتي 
تتحــدث عــن الجــمال ومــهما كــان غــرض الحــديــث أوغــايــته، بــل 
اقــــــتصر عــــــلى اآليــــــات ذات الــــــصلة بــــــالجــــــمال مــــــن حــــــيث هــــــو 
مــوضــوع مــن مــوضــوعــات الــرؤيــة الــكونــية، وبــما يــتضمن مــن 
دالالت عـــــــــلى املـــــــــبدع الـــــــــحكيم. كـــــــــل ذلـــــــــك بشـــــــــرط أن يـــــــــكون 
املـــوضـــوع الجـــمالـــي ظـــاهـــرا ظـــهورا بـــيّنا فـــي اآليـــة الـــقرآنـــية، 
ولـيس مقحـما إقـحامـا مـن خـالل الـتوسـع فـي الـداللـة أو قـبول 


االحتمال الضعيف.

َو الّـَِذي  وعـليه، فـإنـنا لـم نـورد آيـات مـن قـبيل قـولـه تـعالـى: {َوهُـ
نَا  رَجْــ يٍْء فَأَخْــ لِّ شَــ ِه نَــبَاَت كُــ نَا بِــ رَجْــ َماِء مَــاًء فَأَخْــ َن الــسَّ أَنْــزََل مِــ
ْن طَــْلِعَها  ِل مِــ َن النَّخْــ بًا َومِــ بًّا مُــتََراكِــ نُْه حَــ ِرُج مِــ نُْه خَــِضرًا نُخْــ مِــ
تَِبًها  ــاَن ُمشْـــ نَاٍب َوالـــزَّيْـــتُوَن َوالـــرُّمّـَ ْن أَعْـــ نَّاٍت مِـــ يٌَة َوجَـــ قِـــنَْواٌن َدانِـــ
ٍه انْـظُُروا إِلَـى ثَـَمرِِه إِذَا أَثْـَمَر َويَـنِْعِه إِنَّ فِـي ذَلِـُكمْ  َوغَـيَْر مُـتََشابِـ
)، وذلـــك ألن قـــولـــه تـــعالـــى {انْـــظُُروا إِلَـــى  نُوَن}( 1آَليـــاٍت لِـــَقْومٍ يُؤْمِـــ

ثَـــَمرِِه إِذَا أَثْـــَمَر َويَـــنِْعِه} وإن كـــان قـــد يُســـتظهر مـــنه أن املـــراد 
بــالــنظر هــو الــنظر إلــى جــمال الــثمر، ولــكنه اســتظهار بــعيد، 
واألظهـــر أن يـــكون املـــراد بـــالـــنظر هـــو نـــظر الـــتدبـــر إلـــى ذات 
الـــثمر الســـتجالء مـــا فـــيه مـــن إتـــقان فـــي الـــصنع وحـــكمة فـــي 

1 - األنعام: 99.
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التدبير، فإرادة الجانب الجمالي ليست بينة في املقام.

وكــــذلــــك لــــم يشــــتمل هــــذا الفهــــرس عــــلى آيــــات مــــن قــــبيل قــــولــــه 
ـُه يَــُقولُ  ْ لَــنَا مَــا لَــْونُــَها قَــاَل إِنّـَ ـَك يُــبنَيِّ تــعالــى {قَــالُــوا اْدُع لَــنَا َربّـَ
)، إذ رغـم أن  ِريـَن}( رُّ الـنَّاظِـ فْرَاُء فَـاقِـعٌ لَـْونُـَها تَسُـ َها بَـَقرَةٌ صَـ 1إِنّـَ

الــكالم هــنا يــتعلق بجــمال الــبقرة ومــا يــؤدي إلــيه جــمالــها مــن 
مســـرّة فـــي نـــفس الـــناظـــر، غـــير أن الـــسياق هـــو ســـياق تـــعيني 
تـــلك الـــبقرة، ولـــيس ســـياق إبـــراز الجـــمال مـــن حـــيث هـــو تجـــل 


إلهي ونعمة ربانية. 

وبهــذا تــتضح الــضابــطة الــتي راعــيناهــا فــي اخــتيار اآليــات، 
حــيث لــم يــكن املــقصود جــمع كــل اآليــات املــشيرة إلــى مــعنى 
الجــمال، أو الــتي اســتخدمــت األلــفاظ الــدالــة عــليه، وإنــما تــمّ 


االقتصار على املقدار الذي يُناسب موضوع البحث.

ل هـــــذه الـــــبدايـــــة  هـــــذا، وأرجـــــو مـــــن املـــــولـــــى ســـــبحانـــــه أن تـــــشكِّ
حـــافـــزًا لـــبعض الـــدارســـني لـــتصنيف فهـــرس مـــوضـــوعـــي أكـــثر 
شـــموالً يســـتقصي اآليـــات الـــقرآنـــية املـــشيرة إلـــى الجـــمال مـــن 
ا وأن  نـواحـيه املـختلِفة، فـهو أمـر جـديـر بـبذل الجهـد، خـصوصًـ
أ حـني يجـد الـعديـد مـن الـتفاسـير املـوضـوعـية  املـتتبِّع قـد يُـفاجَـ
املـتداَولـة والـتي بـحثت مـوضـوعـات قـرآنـية مـتشعبة، قـد أغـفلت 
الــبحث فــي مــوضــوع الجــمال، مــع أنــه كــان املــترقَــب مــنها أن 
تُــفِسح مــجاالً مــعتبرا وحــيّزًا مــناســبًا ملــثل هــذا الــبحث، ســيما 
بــعد مــالحــظة تــنوع املــواضــيع الــتي درســتها هــذه الــتفاســير، 


ومدى ما تميزت به من شمولية واستيعاب.

1 - البقرة: 69.
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التصنيف الموضويع لآليات 

جمال المخلوقات وما فيها من زينة 

ُلوَن (5)  نَْها تَأْكُــــ َلَقَها لَــــُكْم فِــــيَها ِدْفٌء َومَــــنَافِــــعُ َومِــــ {َواألَنْــــَعاَم خَــــ
ِملُ  وَن (6) َوتَحْــ رَحُــ نَي تَسْــ نَي تُــِريــُحوَن َوحِــ َماٌل حِــ َولَــُكْم فِــيَها جَــ
ُكمْ  ْم تَـُكونُـواْ بَـالِـِغيِه إاِلَّ بِـِشقِّ األَنـفُِس إِنَّ َربّـَ أَثْـَقالَـُكْم إِلَـى بَـَلٍد لّـَ
ا َوِزيـــنَةً  بُوهَـــ ِميَر لِـــتَرْكَـــ يٌم (7) َوالْـــَخيَْل َوالْـــِبَغاَل َواْلحَـــ لَـــَرُؤوٌف رَّحِـــ


َويَْخُلُق َما الَ تَْعَلُموَن(8)} 


)سورة النحل(


َماء بُُروًجا َوزَيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن (16)}  {َوَلَقْد َجَعْلنَا ِفي السَّ


)سورة الحجر(


َماء الدُّنْيَا ِبِزينٍَة اْلَكَواِكِب (6)} {إِنَّا زَيَّنَّا السَّ


)سورة الصافات(

َماء  لِّ سَــ ى فِــي كُــ نْيِ َوأَْوحَــ َماَواٍت فِــي يَــْومَــ بْعَ سَــ نَّ سَــ {فَــَقَضاهُــ
فْظًا ذَلِـــَك تَـــْقِديـــرُ  َماء الـــدُّنْـــيَا بِـــَمَصابِـــيحَ َوحِـــ ــنَّا الـــسَّ ا َوزَيّـَ أَمْـــرَهَـــ


اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ (12)} 


)سورة فصلت(

ا َومَــا  ـنَّاهَــ ا َوزَيّـَ يَْف بَــنَيْنَاهَــ َماء فَــْوقَــُهْم كَــ {أَفَــَلْم يَــنظُُروا إِلَــى الــسَّ

َلَها ِمن فُُروجٍ (6)}


)سورة ق(

ومًــــــا  ا رُجُــــــ َعْلنَاهَــــــ َماء الــــــدُّنْــــــيَا بِــــــَمَصابِــــــيحَ َوجَــــــ ـــــنَّا الــــــسَّ {َولَــــــَقْد زَيّـَ

ِعيِر(5)} يَاِطنيِ َوأَْعتَْدنَا َلُهْم َعذَاَب السَّ لِّلشَّ
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)سورة امللك(

عناصر الجمال (اختالف األلوان) 

{َومَـا ذََرأَ لَـُكْم فِـي األَرِْض مُـْختَلِفًا أَلْـَوانُـُه إِنَّ فِـي ذَلِـَك آليَـًة لّـَِقْومٍ 

ُروَن (13)}  يَذَّكَّ


)سورة النحل(

ُرُج مِـن  بَُل َربّـِِك ذُلُـالً يَخْـ ُلِكي سُـ لِّ الـثََّمرَاِت فَـاسْـ لِي مِـن كُـ {ثُـمَّ كُـ
فَاء لِــلنَّاِس إِنَّ فِــي ذَلِــكَ  ـْختَلٌِف أَلْــَوانُــُه فِــيِه شِــ رَاٌب مّـُ بُــطُونِــَها شَــ


ُروَن (69)}  آليًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ


)سورة النحل(

ِه ثَــــَمرَاتٍ  نَا بِــــ رَجْــــ َماء مَــــاء فَأَخْــــ َن الــــسَّ {أَلَــــْم تَــــَر أَنَّ اهللََّ أَنــــزََل مِــــ
ـــــْختَلِفٌ  ْمٌر مّـُ َدٌد بِــــــيٌض َوحُــــــ َن الْــــــجِبَاِل جُــــــ ـــــْختَلِفًا أَلْــــــَوانُــــــَها َومِــــــ مّـُ
َن الـــنَّاِس َوالـــدََّوابِّ َواأْلَنْـــَعامِ  وٌد (27) َومِـــ أَلْـــَوانُـــَها َوغَـــرَابِـــيُب سُـــ
بَاِدِه الْــُعَلَماء إِنَّ  ْن عِــ ـَما يَــْخَشى اهللََّ مِــ ذَلِــَك إِنّـَ مُــْختَلٌِف أَلْــَوانُــُه كَــ


اهللََّ َعِزيزٌ َغفُوٌر (28)} 


)سورة فاطر(

َلَكُه يَـــــنَابِـــــيعَ فِـــــي  َماء مَـــــاء فَسَـــــ َن الـــــسَّ {أَلَـــــْم تَـــــَر أَنَّ اهللََّ أَنـــــزََل مِـــــ
ــــْختَلِفًا أَلْـــــَوانُـــــُه ثُـــــمَّ يَـــــِهيجُ فَـــــتََراهُ  ا مّـُ ِه زَْرعًـــــ ِرُج بِـــــ اأْلَرِْض ثُـــــمَّ يُخْـــــ
َرى أِلُْولِـي اأْلَلْـبَابِ  طَامًـا إِنَّ فِـي ذَلِـَك لَـِذكْـ مُـْصفَرًّا ثُـمَّ يَـْجَعُلُه حُـ


 {(21)

)سورة الزمر(

األثر النفيس للجمال (البهجة) 
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َماء مَـــاء  ــَن الـــسَّ َماَواِت َواأْلَرَْض َوأَنـــزََل لَـــُكم مّـِ َلَق الـــسَّ ــْن خَـــ {أمّـَ
ا  رَهَـ اَن لَـُكْم أَن تُـنِبتُوا َشجَـ ا كَـ َدائِـَق ذَاَت بَـْهَجٍة مّـَ ِه حَـ فَأَنـبَتْنَا بِـ


عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن (60)} أَإَِلٌه مَّ


)سورة النمل(

تَزَّْت َوَربَـــتْ  َليَْها امْلَـــاء اهْـــ َدةً فَِإذَا أَنـــزَلْـــنَا عَـــ امِـــ {َوتَـــَرى اأْلَرَْض هَـــ
ـــهُ  َو الْــــَحقُّ َوأَنّـَ لِّ زَْوجٍ بَــــِهيجٍ (5) ذَلِــــَك ِبأَنَّ اهللََّ هُــــ َوأَنــــبَتَْت مِــــن كُــــ


يُْحِيي امْلَْوتَى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر(6)}


)سورة الحج(

لِّ  يَ َوأَنـبَتْنَا فِـيَها مِـن كُـ ا َوأَلْـَقيْنَا فِـيَها َرَواسِـ َدْدنَـاهَـ {َواأْلَرَْض مَـ

ِنيٍب (8)}  زَْوجٍ بَِهيجٍ (7) تَبِْصرَةً َوِذْكَرى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ


)سورة ق(

دالالت الجمال 

بـــمالحـــظة جـــملة مـــن اآليـــات الـــسابـــقة , نجـــد أن بـــعضها قـــد 
ذُيّـــل بـــما يـــتضمنه الجـــمال مـــن داللـــة , وذلـــك مـــن قـــبيل داللـــته 
عــــــــلى دقــــــــة الــــــــتقديــــــــر, وأنــــــــه يــــــــشكل آيــــــــة لــــــــلتفكر, والــــــــتذكــــــــر, 
والـتبصر, كـما أنـه يـثير خـشية الـعلماء, ويـفصح عـن وحـدانـية 


اهلل وقدرته...

ونـــــحن إذ نـــــكرر ذكـــــر بـــــعض اآليـــــات الـــــسابـــــقة , فـــــإنـــــه يجـــــدر 
االلــــتفات إلــــى الــــحيثية الــــتي دعــــتنا إلــــى ذلــــك , وهــــي حــــيثية 


الداللة التي يقود إليها موضوع الجمال. 


التفكر - التذكر - التبصر - الخشية

ُرُج مِـن  بَُل َربّـِِك ذُلُـالً يَخْـ ُلِكي سُـ لِّ الـثََّمرَاِت فَـاسْـ لِي مِـن كُـ {ثُـمَّ كُـ
فَاٌء لِــلنَّاِس إِنَّ فِــي ذَلِــكَ  ـْختَلٌِف أَلْــَوانُــُه فِــيِه شِــ رَاٌب مّـُ بُــطُونِــَها شَــ
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ُروَن (69)}  آليًَة لَِّقْومٍ يَتَفَكَّ


)سورة النحل(

{َومَـا ذََرأَ لَـُكْم فِـي األَرِْض مُـْختَلِفًا أَلْـَوانُـُه إِنَّ فِـي ذَلِـَك آليَـًة لّـَِقْومٍ 

ُروَن (13)}  يَذَّكَّ


)سورة النحل(

َلَكُه يَـــــنَابِـــــيعَ فِـــــي  َماِء مَـــــاًء فَسَـــــ َن الـــــسَّ {أَلَـــــْم تَـــــَر أَنَّ اهللََّ أَنـــــزََل مِـــــ
ــــْختَلِفًا أَلْـــــَوانُـــــُه ثُـــــمَّ يَـــــِهيجُ فَـــــتََراهُ  ا مّـُ ِه زَْرعًـــــ ِرُج بِـــــ اأْلَرِْض ثُـــــمَّ يُخْـــــ
َرى أِلُْولِـي اأْلَلْـبَابِ  طَامًـا إِنَّ فِـي ذَلِـَك لَـِذكْـ مُـْصفَرًّا ثُـمَّ يَـْجَعُلُه حُـ


 {(21)

)سورة الزمر(

لِّ  يَ َوأَنـبَتْنَا فِـيَها مِـن كُـ ا َوأَلْـَقيْنَا فِـيَها َرَواسِـ َدْدنَـاهَـ {َواأْلَرَْض مَـ

ِنيٍب (8)}  زَْوجٍ بَِهيجٍ (7) تَبِْصرَةً َوِذْكَرى لُِكلِّ َعبٍْد مُّ


)سورة ق(

ِه ثَــــَمرَاتٍ  نَا بِــــ رَجْــــ َماِء مَــــاًء فَأَخْــــ َن الــــسَّ {أَلَــــْم تَــــَر أَنَّ اهللََّ أَنــــزََل مِــــ
ـــــْختَلِفٌ  ْمٌر مّـُ َدٌد بِــــــيٌض َوحُــــــ َن الْــــــجِبَاِل جُــــــ ـــــْختَلِفًا أَلْــــــَوانُــــــَها َومِــــــ مّـُ
َن الـــنَّاِس َوالـــدََّوابِّ َواأْلَنْـــَعامِ  وٌد (27) َومِـــ أَلْـــَوانُـــَها َوغَـــرَابِـــيُب سُـــ
بَاِدِه الْــُعَلَماُء إِنَّ  ْن عِــ ـَما يَــْخَشى اهللََّ مِــ ذَلِــَك إِنّـَ مُــْختَلٌِف أَلْــَوانُــُه كَــ


اهللََّ َعِزيزٌ َغفُوٌر (28)}


)سورة فاطر(

الصفات اإللهية 


التوحيد - العلم - حسن التقدير - القدرة - العزة
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َماِء مَـــاءً  ــَن الـــسَّ َماَواِت َواأْلَرَْض َوأَنـــزََل لَـــُكم مّـِ َلَق الـــسَّ ــْن خَـــ {أمّـَ
ا  رَهَـ اَن لَـُكْم أَن تُـنِبتُوا َشجَـ ا كَـ َدائِـَق ذَاَت بَـْهَجٍة مّـَ ِه حَـ فَأَنـبَتْنَا بِـ


عَ اهللَِّ بَْل ُهْم َقْوٌم يَْعِدُلوَن (60)}  أَإَِلٌه مَّ


)سورة النمل(

َماءٍ  لِّ سَــ ى فِــي كُــ نْيِ َوأَْوحَــ َماَواٍت فِــي يَــْومَــ بْعَ سَــ نَّ سَــ {فَــَقَضاهُــ
فْظًا ذَلِـــَك تَـــْقِديـــرُ  َماَء الـــدُّنْـــيَا بِـــَمَصابِـــيحَ َوحِـــ ــنَّا الـــسَّ ا َوزَيّـَ أَمْـــرَهَـــ


اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ (12)} 


)سورة فصلت(

تَزَّْت َوَربَـــتْ  َليَْها امْلَـــاء اهْـــ َدةً فَِإذَا أَنـــزَلْـــنَا عَـــ امِـــ {َوتَـــَرى اأْلَرَْض هَـــ
ـــهُ  َو الْــــَحقُّ َوأَنّـَ لِّ زَْوجٍ بَــــِهيجٍ (5) ذَلِــــَك ِبأَنَّ اهللََّ هُــــ َوأَنــــبَتَْت مِــــن كُــــ


يُْحِيي امْلَْوتَى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشيٍْء َقِديٌر(6)}


)سورة الحج(
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